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УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ОЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Юр’ївський район Дніпропетровська область
Тридцята сесія
шостого скликання
РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення №231-25/УІ, №234-25/УІ від 25.06.2014 року
“Про затвердження положення про податок на нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки на 2015 рік” “Про затвердження ставок земельного
податку на 2015 рік”
Керуючись п. 24 ч.І ст. 26, ст. 42, ст. 50 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Податковим кодексом України № 2755- VI від
02.12.2010 р. та законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» №
71 -У-ІІІ,прийнятого 28 грудня 2014 року про повноваження сільських,
селищних та міських рад щодо встановлення податків та зборів ,
Олексіївська сільська рада вирішила:
1.Внести зміни до рішення сільської ради №231-25/УІ від 25.06.2014року
“Про затвердження положення про податок на нерухоме майно, ізідмінне від
земельної ділянки на 2015 рік” та відповідно до Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи» № 71-У-ІІІ , прийнятого 28 грудня 2014
року до п.6 вищеназваного рішення.
. пункт 6 вищеназваного рішення викласти в такій редакції:
- встановити ставки податку на об’єкти житлової та нежитлової
нерухомості згідно ( додатку № 4).
2.затвердити ставки земельного податку згідно ст.267 Податкового Кодексу
України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ та Закону України “Про внесення
змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи №71-У-ІІІ прийнятого 28 грудня 2014 року (додаток
№ 3)
3. Затвердити транспортний податок для юридичних та фізичних осіб.
(додаток №5).

4. Затвердити акцизний податок для юридичних та фізичних осіб.(додаток
№ 6 ).

5.Затвердити пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб,
(додаток №7)
6. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.
7.Дане рішення оприлюднити
шляхом розміщення на веб-сайті
Юр’ївського району оголошень в громадських місцях: сільській раді,
бібліотеці, адміністративних будівлях підприємств.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну плановобюджетну комісію.
Сільський голова:
Село Олексіївка
№281 - 3 0 / VI
28 січня 2015року
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Додаток №4
до рішення сільської ради
№281-30/УІ від 28.01.2015р.

Ставка податку на об’єкти житлової та нежитлової нерухомості
Згідно ст. 266 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010
р.та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-У-ІІІ
прийнятого 28 грудня 2014 року податок на нерухоме майно,відмінне від
земельної ділянки встановити з розрахунку за 1 кв.м. об’єктів житлової та
нежитлової нерухомості:
Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової
нерухомості, в тому числі їх часток
1). пільги із сплати податку:
База оподаткування обєкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку,
зменшується:
а) для квартири (квартир незалежно від їх кількості) на 80 кв.метрів,
б) для житлового будинку (будинків незалежно від їх кількості) на 200
кв.метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості в тому числі їх часток
( у разі одночасного перебування із власності платника податку квартири)
квартир та житлового будинку/будинків , у тому числі їх часток- на 250 кв.м.
Таке зменшення надавати один раз за кожний базовий податковий(звітний)
період(рік).
2). Ставки із сплати податку:
ставки податку для об’єктів житлової та/ або нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за
рішенням сільської ради в залежності від місця розташування(зональності) та
типів таких об’єктів нерухомості у розмірі 0,4%, відсотків розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за
1 кв. метр бази оподаткування .
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