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Про затвердження мюцевих 
податюв 1 збор1в у м.Вшьнопрськ

Вщповщно Конституци Украши та Закону Украши “Про мкцеве 
самоврядування в У крапп, керуючись Бюджетним Кодексом Украши, 
Податковим Кодексом Украши,

М1СЫСА РАДА
В ИР Ш ИЛА:

1. Встановити на територп м.Вшьнопрськ м1сцев1 податки I збори:
1.1. податок на майно;
1.2. единий податок;
1.3. туристичний зб1р.
2. Затвердите порядок обчислення та оплати М1сцевих податюв 1 збор1в:
2.1.Положения про податок на майно (в частит податку на нерухоме 

майно, вщмшне в1д земельно'1 дшянки) зпдно з додатком 1 до цього рнпення.
2.2.Положения про податок на майно (в частиш транспортного податку) 

зпдно з додатком 2 до цього ргшення.
2.3.Положення про податок на майно (в частит плати за землю) зпдно з 

додатком 3 до цього р1шення.
2.4. Положения про единий податок зпдно з додатком 4 до цього рпнення.
2.5.Положення про туристичний зб1р зпдно з додатком 5 до цього ршлення.
3. Рпнення Вшьнопрсько'1 мюько!' ради ДншропетровськоТ област1 

в1д 29 червня 2016 року № 313-14/УН «Про затвердження мюцевих податюв 1 
збор1В у М.Вшьнопрськ», рпнення Вхльнопрсько! М1СЬК01 ради 
Дншропетровсько!' облает! вщ 26 С1чня 2017 року №539-23/УН «Про внесения 
змш до Положения про податок на майно (в частит транспортного податку), 
затвердженого ршенням Вшьнопрсько’! мюько! ради Дншропетровсько!



обласп В1Д 29.06.2016р. № 313-14/УН «Про затвердження мкпевкх податк!в ! 
збор1в у м.Вшьнопрськ», р1шення в!д 26 С1чня 2017 року №538-23/УП «Про 
внесения змш до Положения про единий податок, затвердженого рйпенням 
ВшьнопрськоТ мюько'Т ради ДншропетровськоТ обласп 31Д 29.06.2016р. 
№313-14/УИ «Про затвердження мюцевих податюв 1 збор1в у м.Вшьнопрськ» 
вважати такими, що втратили чиншсть з 1 С1чня 2018 року.

4. Це р1шення набирае чинност! з 1 С1чня 2018 року.
5. Доручити секретарю ВшьнопрськоТ мюькоТ ради ДншропетровськоТ 

облает! Смирнову В.О. оприлюднити дане рпнення з додатками через мюьку 
газету «Вшьнопрськ» та на офщшному веб-сайт1 ВшьнопрськоТ мюькоТ ради 
ДншропетровськоТ облает! теля його прийняття.

6. Координацию робгт по виконанню даного р!шення покласти на 
заступника мюького голови з питань д!яльносп виконавчих оргашв ради -  
начальника мюького финансового управлшня ВшьнопрськоТ мюькоТ ради 
ДншропетровськоТ облает! В.Г.Зюзь, контроль -  на мюького голову 
Василенка В.П.

Мюький

г Л С П

рЗДЙ
:>ко1

В.П.Василенко

шсько! рада 
Днкфоя-гтровсько!



Додаток 1
до решения сесГТ ВшьнопрськоТ мшькоТ ради 

ДншропетровськоТ области 
В1Д./-7 '1С0/->'<> № ('4 > А  <!

ПОЛОЖЕНИЯ 
про податок на майно 

(в частит податку на нерухоме майно, рщмшне вщ земельно?
Д1ЛЯНКИ)

1. Платники податку
1.1. Платниками податку е ф1зичш та юридичш особи, в тому числ! 

перезиденти, якх е власниками об'екпв житлово'Т та/або нежитловоТ 
нерухомость

1.2. Визначення платниюв податку в раз1 перебування об'екпв житлово’Т 
та/або нежитловоТ нерухомост! у спшьнш частковш або спшьнш сумюнш 
власност1 кшькох ос1б:

а) якщо об'ект житлово’Т та/або нежитловоТ нерухомост! перебувае у 
спшьнш частковш власност1 кшькох ос1б, платником податку е кожна з цих 
ос1б за належну Тй частку;

б) якщо об'ект житловоТ та/або нежитловоТ нерухомостл перебувае у 
спшьнш сумюнш власнос;т1 кшькох ос1б, але не подшений в натур1, платником 
податку е одна з таких оаб-власникт, визначена за Тх згодою, якщо шше не 
встановлено судом;

в) якщо об'ект житловоТ та/або нежитловоТ нерухомост! перебувае у 
сшльнш сумюнш власност1 кшькох ос 16 1 подшений м1ж ними в натур1, 
платником податку е кожна з цих ос1б за належну Тй частку.

2. Об'ект оподаткування.
2.1. Об'ектом оподаткування е об'ект житловоТ та нежитловоТ 

нерухомостГ, в тому числ! його частка.
2.2. Не е об'ектом оподаткування:
а) об’екти житловоТ та нежитловоТ нерухомост1, яю перебувають у 

власностп оргашв державно'Т влади, оргашв мюцсвого самоврядування, а також 
оргашзацш, створених ними в установленому порядку, що повшстю 
утримуються за рахунок вщповщного державного бюджету чи мюцсвого 
бюджету 1 е неприбутковими (Тх спшьнш власност1);

б) об'екти житловоТ та нежитловоТ нерухомосп, яю розташоваш в зонах 
вщчуження та безумовного (обов'язкового) вщселення, визначеш законом, в 
тому числ1 Тх частки;

в) бувдвл! дитячих будинюв с1мейного типу;
г) гуртожитки; ~
г) житлова нерухомють непридатна для проживания, у тому числ! у 

зв’язку з аваршним станом, визнана такою зпдно з р1шенням ВшьнопрськоТ 
мюькоТ ради ДншропетровськоТ областц



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

д) об'екти житловоТ нерухомост!, в тому числ! Тх частки, що належать 
д!тям-сиротам, Д1тям, позбавленим батьювського шклування, та особам з Тх 
числа, визнаним такими вщповщно до закону, д1тям-швал1дам, яю 
виховуються одинокими матерями (батьками), але не бшьше одного такого 
об'екта на дитину;

е) об'екти нежитловоТ нерухомост1, яю використовуються суб'ектами 
господарювання малого та середнього б1знесу, що провадять свою д1яльн1сть в 
малих архгтектурних формах та на ринках;

е) буд1вл1 промисловост1, зокрема виробнич! корпуси, цехи, складсью 
прим1щення промислових тдприемств;

ж) буд1вл1, спору ди сшьськогосподарських товаровиробниюв, 
призначеш для використання безпосередыьо у сшьськогосподарськш 
Д1ЯЛЬНОСТ1;

з) об'екти житловоТ та нежитловоТ нерухомост1, яю перебувають у 
власносп громадських оргашзацш швалцпв та Тх п^дприемств;

и) об’екти нерухомосп, що неребувають у власносп рел1пйних 
орган!зац1Й, статута (положения) яких зареестровано у встановленому законом 
порядку, та використовуються виключно для забезпечення ТхньоТ статутно'Т 
Д!ЯЛЬНОст1, включаючи т 1, в яких зд1Йснюють д1яльн1сть заснован1 такими 
рел1пйними орган1зац1ями доброд1ЙН1 заклади (притулки, 1нтернати, Л1карН1 
тощо), кр1м об’екпв нерухомост1, в яких здшснюеться виробнича та/або 
господарська дшльн1сть;

1) буд1вл! дошюльних та загальноосв1тн1х навчальних заклад1в незалежно 
В1Д форми власност1 та джерел ф1нансування, що використовуються для 
надання освгппх послу г;

Т) об’екти нежитловоТ нерухомост! державних та комунальних дитячих 
санаторно-курортних заклад1в та заклад!в оздоровления та вщпочинку д!тей, а 
також дитячих санаторно-курортних заклад1в та заклад!в оздоровления 1 
вщпочинку дггей, як! знаходяться на баланс! тдприемств, установ та 
оргашзацш, яю е неприбутковими 1 внесен! контролюючим органом до Реестру 
неприбуткових установ та оргашзацш. У раз1 виключення з Реестру 
неприбуткових установ та оргашзацш декларащя подаеться платником 
податку протягом 30 календарних дшв з дня виключення, а податок 
сплачуеться починаючи з мюяця, наступного за мюяцем, в якому вщбулося 
виключення з Реестру неприбуткових установ та оргашзацш;

й) об’екти нежитловоТ нерухомосп державних та комунальних центр!в 
ол1мпшсько1 пщготовки, шк1л вищоТ спортивно'Т майстерност!, центр1в 
ф1зичного здоров’я населения, центр1в з розвитку ф1зично'Т культури \ спорту 
швашд1в, дитячо-юнацьких спортивних ШК1Л, а також центр1в ол1мп1йськоТ 
подготовки, шюл вищоТ спортивно!' майстерност1, дитячо-юнацьких 
спортивних шкш 1 спортивних споруд всеукраТнських ф1зкультурно- 
спортивних товариств, Тх М1сцевих осередкгв та в1докремлених П1дрозд!л!в, що 
е неприбутковими та включеш до Реестру неприбуткових установ та 
оргашзацш. У раз1 виключення таких установ та оргашзацш з Реестру 
неприбуткових установ та оргашзацш декларащя подаеться платником



податку протягом 30 календарных дшв з дня виключення, а податок 
сплачуеться починаючи з мюяця, наступного за мЛсяцем, в якому вщбулося 
виключення з Реестру неприбуткових установ та оргашзацш;

к) об’екти нежитловоТ нерухомосп баз ол1мпшськоТ та парашмшйськоТ 
п1дготовки. Перелш таких баз затверджуеться зпдно чинного законодавства;

л) об’екти житловоТ нерухомосп, яю належать багатодггним або 
ирийомним а м ’ям, у яких виховуеться п’ять та бшыпе Д1тей.

3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування е загальна плс ца об’екта житловоТ та 

нежитловоТ нерухомосп, в тому числ1 його часток.
3.2. База оподаткування об'екпв житловоТ та нежитловоТ нерухомосп, в 

тому числ1 Тх часток, яю перебувають у власносп ф1зичних ос1б, обчислюеться 
контролюючим органом на шдстав1 даних Державного реестру речових прав 
на нерухоме майно, що безоплатно надаються орг анами державноТ реестрацп 
прав на нерухоме майно та/або на П1дстав1 оригшашв вщповщних документ!в 
платника податюв, зокрема документов на право гласность

3.3. База оподаткування об'екпв житловоТ та нежитловоТ нерухомосп, в 
тому числ1 Тх часток, що перебувають у власносп юридичних ос1б, 
обчислюеться такими особами самостийно виходячи 13 загально'Т плопц 
кожного окремого об'екта оподаткування на шдстав1 докуменнв, що 
пщтверджують право власносп на такий об'ект.

4. Пшьги 13 сплати податку
4.1. База оподаткування об'екта/об'екпв житловоТ нерухомосп, в тому 

числ! Тх часток, що перебувають у власносп ф13ичноТ особи платника податку, 
зменшуеться:

а) для квартири/квартир незалежно В1Д Тх к1лькост1 - на 60 кв. метр1в;
б) для житлового будинку/будинюв незалежно В1Д Тх юлькост1 - на 120 

кв. метр1в;
в) для р1зних тип1в об'екпв житловоТ нерухомосп, в тому числ1 Тх часток 

(у раз1 одночасного перебування у власносп платника податку 
квартири/квартир та житлового будинку/будинюв, у тому чиеш Тх часток), - на 
180 кв. метр1в.

Таке зменшення надаеться один раз за кожний базовий податковий 
(зв!тний) перюд (р1к).

4.2. На територн м.Вшьнопрськ звшьняються В1Д сплати податку за 
об’екти житловоТ нерухомостк

а) громадсью об’еднання, благод1йн1 орган1зац1‘Т, рел1пйн1 оргашзацп 
УкраТни, статути (положения) яких зареестроваш у встановленому законом 
порядку, та використовуються для забезпечення д1яльност1, передбаченоТ 
такими статутами (положениями), але не бшыпе н1ж на один об’ект житловоТ 
нерухомост1, якщо площа такого об’екта не перевищуе п’ятикратного розм1ру 
неоподаткованоТ площ1, затверджено'Т в1дпов1дним ршгенням та не 
використовуеться Тх власниками з метою одержания доход1в;

б) ф1зичн1 особи -  власники об’екпв житловоТ нерухомосп, яю е 
швалвдами 1 групи; яю утримують швалща 1 групи, що проживае разом з



власником; яю виховують трьох 1 бшыпе дггей вшом до 18 роюв (включно); 
пенсюнери (за вжом), якщо сукупний мюячний дохщ родини на одного члена 
нижче п’яти прожиткового мЫмуму встановленого законодавством на 01 
схчня звпного року але не бшыпе шж на один об’ект житловоТ нерухомосп;

4.3.На територп м.Вшьнопрськ звшьняються В1Д сплати податку на 
нежитлову нерухомють:

а) рел1пйн1 оргашзацй УкраТни, громаде ью об’еднання, благодшш 
оргашзацн, статути (положения) яких зареестроваш у встаиовленому законом 
порядку, та використовуються для забезпечення д1яльност1, передбачено'Т 
такими статутами (положениями);

б) установи, заклад и та оргашзацй, що фшансуються з державного та 
мкцевих бюджепв.

4.4 Шльги з податку, що сплачуеться на територп м.Вшьнопрськ з 
об'екпв житловоТ нерухомосп, для ф!зичних ос>б не надаються на:

а) об'ект/ об'екти оподаткування, якщо площа такого/таких 
об'екта/об'екпв иеревищуе п’ятикратний розм1р неоподатковувано'Т плопц, 
затверджено'Т р1шенням ВшьнопрськоТ мюькоТ ради ДншропетровськоТ 
обласп;

б) об'ект/ об'екти оподаткування, що використовуються Тх власниками з 
метою одержания доходов (здаються в оренду, лизинг, позичку, 
використовуються у пщприемиицьюй Д1ЯЛЬНОСТ1).

5. Ставка податку
5.1. Ставки податку для об'екпв житловоТ та/або нежитловоТ 

нерухомосп, що перебувають у власносп ф1зичних осгб, встановлюються у 
розм1р1 0,2% розм1ру м1Н1мально'Т зароб1тно'Т плати, встановлено'Т законом на 1 
с1чня звпного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

5.2. Ставки податку для об'екпв житловоТ та/або нежитловоТ 
нерухомосп, що перебувають у власност1 юридичних оаб, встановлюються у 
розм!р1 1% розм1ру М1Н1мальноТ заробпноТ плати, встановлено'Т законом на 1 
с^чня звпного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

5.3. Секретар ВшьнопрськоТ мюькоТ ради Дшпропетровсько'Т обласп до 
25 грудня року, що передуе звиному, подае вщповщному контролюючому 
органу за мюцезнаходженням об’екта житловоТ та/або нежитловоТ нерухомост1 
р1шення щодо ставок та наданих пшьг юридичним та/або ф1зичним особам з! 
сплати податку на нерухоме майно, вщмшне вщ земельноТ д!лянки, за формою, 
затвердженою зпдно чинного законодавства.

6. Податковий перюд
6.1. Базовий податковий (звп'ний) пертод дор1внюе календарному року.
7. Порядок обчислення су м и податку
7.1. Обчислення суми податку з об'екта/об’екпв житловоТ нерухомосп, 

яю перебувають у власносп ф)зичних ос1б, зд1йснюеться контролюючим 
органом за мюцем податково'Т адреси (м1сцем реестрац1Т) власника тако'Т 
нерухомосп у такому порядку:

а) за наявносп у власносп платника податку одного об'екта житловоТ 
нерухомосп, в тому чист його частей, податок обчислюеться, виходячи з бази



оподаткування, зменшено'Т вщповидно до шдпункпв 'а" або "б" шдпункту 4.1 
пункту 4 цього Положения, та вщповщноТ ставки податку, з урахуванням тльг 
наданих Вшьнопрською мюькою радою ДншропетровськоТ обласп;

б) за наявносп у власносп платника податку больше одного об'екта 
житловоТ нерухомосп одного типу, в тому числ1 Тх часток, податок 
обчислюеться виходячи 13 сумарно'Т загальноТ плопц таких об'екпв, зменшено'Т 
в1дпов1дно до шдпункпв "а" або "б" шдпункту 4.1 пункту 4 цього Положения 
та ввдповщно'Т ставки податку, з урахуванням пшьг наданих Вшьнопрською 
мюькою радою Дн1пропетровськоТ обласп;

в) за наявносп у власносп платника податку об'екпв житловоТ 
нерухомосп р1зних вид1в, у тому числ1 Тх часток, податок обчислюеться 
виходячи 13 сумарно'Т загальноТ плопц таких об'екпв, зменшено'Т вщповщно до 
шдпункту "в" шдпункту 4.1 пункту 4 цього Положения та В1Дпов1дноТ' ставки 
податку, з урахуванням тльг  наданих Вшьнопрською мюькою радою 
ДншропетровськоТ области

г) сума податку, обчислена з урахуванням шдпункпв б 1 в цього 
шдпункту, розподшяеться контролюючим органом пропорцшно до питомо'Т 
ваги загальноТ плоцц кожного з об'екпв житловоТ нерухомосп.

Г) за наявносп у власносп платника податку об’екта (об’екпв) житловоТ 
нерухомосп, у тому числ! його частки, що перебувае у власносп ф1зичноТ чи 
юридично'Т особи - платника податку, загальна площа якого перевищуе 300 
квадратних метр!в (для квартири) та/або 500 квадратних метрТв (для будинку), 
сума податку, розраховаца в1дпов1дно до шдпункпв "а"-"г" цього шдпункту, 
збшьшуеться на 25000 гривень на р1к за кожен такий об’ект житловоТ 
нерухомост1 (його частку).

Обчислення суми податку з об'екта/об'екпв нежитловоТ нерухомосп, як! 
перебувають у власносп ф1зичних ос1б, зд1йснюеться контролюючим органом 
за мюцем податково'Т адреси (м1сцем реестрац1'Т) власника тако'Т нерухомосп 
виходячи 13 загальноТ плопц кожного з об'екпв нежитловоТ нерухомосп та 
в1дпов1дно'Т ставки податку.

7.2. Податкове/податков! повщомлення-р1шення про сплату су ми/сум 
податку, обчисленого зпдно з п1дпунктом 7.1 пункту 7 цього Положения, та 
в1дпов1дн1 плат1жн1 рекв1зити, зокрема, оргашв мюцевого самоврядування за 
м1сцезнаходженням кожного з об'екпв житловоТ та/або нежитловоТ 
нерухомосп, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим 
органом за мюцем його податково’Т адреси (мюцем реестрацп) до 1 липня року, 
що настае за базовим податковим (звпним) перюдом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'екта житловоТ та/або 
нежитловоТ нерухомосп податок сгшачуеться ф1зичною особою-платником 
починаючи з М1сяця, в якому виникло право власносп на такий об'ект.

Контролююч! органи за мюцем проживания (реестрацп) платник1в 
податку в десятиденний строк шформують В1ДПОВ1ДН1 контролююч1 органи за 
мюцезнаходженням об'екпв житловоТ та/або нежитловоТ нерухомосп про 
надюлаш (вручен!) платнику податку податков! пов1ДОМлеиня-р1шення про 
сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчо'Т



влади, що забезпечуе формування та реагнзуе державну фшансову пол!тику.
Нарахування податку та надсилання (вручения) податкових повщомлень- 

рниень про сплату податку ф1зичним особам - нерезидентам здшснюють 
контролююч! органи за мюцезнаходженням об'екп в житловоТ’ та/або 
нежитловоТ нерухомосп, що перебувають у власност1 таких нерезидентов.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до 
контролюючого органу за мюцем проживания (реестрацп) для проведения 
зворки даних щодо:

об’екпв житловоТ та/або нежитловоТ нерухомо т ,  в тому число Тх часток, 
що перебувають у власносп платника податку;

розмору загальноТ плопц об'ектов житловоТ та/або нежитловоТ 
нерухомосто, що перебувають у власносто платника податку;

права на користування шльгою оз сплати податку;
розмору ставки податку;
нараховано'Т суми податку.
У раз о виявлення розбожностей м1ж даними контролюючих оргашв та 

даними, подтвердженими платником податку на подставо оригоналов 
водповодних документов, зокрема документов на право власност1, 
конгролюючий орган за мюцем проживания (реестрацп-) платника податку 
проводить перерахунок суми податку 1 надсилае (вручае) йому нове податкове 
пов1домлення-рппсння. Попередне податкове П0В1Д0Млення-р1шення 

вважаеться скасованим (в1дкликаним).
7.4. Органи державно'Т реестрацп прав на нерухоме майно, а також 

органи, що здшснюють реестращю м1сця проживания фЬичних ос1б, 
зобов'язан1 щокварталу у 15-денний строк хпсля заюнчення податкового 
(звггного) кварталу подавати контролюючим органам В1Домост1, необх1ДИ1 для 
розрахунку та справляння податку ф1зичними та юридичними особами, за 
мюцем розташування такого об'екта нерухомого майна станом на перше число 
в1дпов1дного кварталу в порядку, визначеному зпдно з чинним 
законодавством.

7.5. Платники податку - юридичш особи самостшно обчислюють суму 
податку станом на 1 С1чня зв1тного року 1 до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за м1сцезнаходженням об'екта/об'ект1в оподаткування 
декларацпо за формою, встановленою зг1дно чинного законодавства, з 
розбивкою р1чно'Т суми р1вними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововве деного) об'екта житловоТ та/або 
нежитловоТ нерухомост1 декларац1я юридичною особою - платником подаеться 
протягом 30 календарных дшв з дня виникнення права власносп на такий 
об'ект, а податок сплачуеться починаючи з мюяця, в якому виникло право 
власносп на такий об’ект.

8. Порядок обчислення сум податку в раз1 змши власника об’екта 
оподаткування податком

8.1. У раз1 переходу права власносп на об'ект оподаткування вщ одного 
власника до шшого протягом календарного року податок обчислюеться для 

попереднього власника за перюд з 1 С1чня цього року до початку того мюяця, в



якому припинилося право власносп на зазначений об’ект оподаткування, а для 
нового власника - починаючи з мюяця, в якому вш набув право власносп.

8.2. Контролюючий орган надсилае податкове повщомлення-ршення 
новому власнику июля отримання шформацп про переход права власносп.

9. Порядок сплати податку
9.1. Податок сплачуеться за мюцем розташування об'екта/об’екпв 

оподаткування 1 зараховуеться до в1дпов1дного бюджету зпдно з 
положениями Бюджетного кодексу УкраТни.

10. Строки сплати податку
10.1. Податкове зобов'язання за звтш й  рж з податку сплачуеться:
а) фгзичними особами - протягом 60 дшв з дня вручения податкового 

повщомлення-р1шення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

мюяця, що наступае за звггним кварталом, як! вщображаються в р1чнш 
податковш декларацн.

Це Положения набирае чинносп з 01 с1чня 2018 року.

Секретар Вшьнопрсько'Т М1Сько1 ради 
Дн1пропетровсько'Г облает!

Заступник мюького голови з питань

В.Г.Зюзь



Додаток 2
до рпнення сеси ВшьнопрськоТ мюькоТ ради 

ДншропетровськоТ о Г ст!
В1д // СУ1-Я V

ПОЛОЖЕНИЯ 
про податок на майно 

(в частин! транспортного г одатку)

1. Платники податку
1.1. Платниками транспортного податку е ф1зичш та юридичю особи, в 

тому числ1 нерезидента, яю мають зареестроваш в УкраТш зпдно з чинним 
законодавством власт легков1 автомобш, що вщповщно до пщпункту 2.1 
пункту 2 цього Положения е об'ектами оподаткування.

2. Об’ект оподаткування
2.1. Об’ектом оподаткування е легков1 автомобш, з року випуску яких 

минуло не бшыпе п’яти роюв (вюпочно) та середньоринкова вартють яких 
становить понад 375 розм1р1в мнймально'Т заробгтно'Т плати, встановлено'Т 
законом на 1 сгчня податкового (зв1тного) року.

Така вартють визначаеться центральним органом виконавчо'Т влади, що 
забезпечуе формування та реал1зуе державну полиику економ1чного, 
сощального розвитку 1 'ТОрпвл1, за методикою, затвердженою Каб1нетом 
Мш1стр1в УкраТни, станом на 1 стчпя податкового (зв1тного) року виходячи з 
марки, модел!, року випуску, об’ему цил1ндр1в двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (зв1тного) року центральним органом 
виконавчо'Т влади, що забезпечуе формування та реал)зуе державну пол1тику 
економхчного, согпального розвитку 1 торпвл], на своему офгцгйному веб-сайтх 
розм1щуеться перел1к легкових автомоб^лтв, з року випуску яких минуло не 
бшыпе п’яти рою в (включно) та середньоринкова вартють яких становить 
понад 375 розм!р1в мш1мально'Т заробпно'Т плати, встановлено'Т законом на 1 
С1чня податкового (звшюго) року, який повинен мютити так! дан! щодо цих 
автомобшв: марка, модель, р к  випуску, об’ем цилшдрхв двигуна, тип 
пального.

3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування е легковий автомобшь, що е об'ектом 

оподаткування вщповщно до шдпункту 2.1 пункту 2 цього Положения.
4. Ставка податку встановлюеться з розрахунку на календарний рж у 

розм1р1 25000 гривень за кожен легковий автомобшь, що е об'ектом 
оподаткування вщповщно до пщпункту 2.1 пункту 2 цього Положения.

5. Податковий перюд
5.1. Базовий податковий (звшгай) перюд дор1внюе календарному року.
6. Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об'екта/об'екпв оподаткування ф!зичних 

ос1б здшснюеться контролюючим органом за мюцем реестрацп платника



податку.
6.2. Податкове/податков1 повшомлення-рплення про сплату суми/сум 

податку та В1ДПОВ1ДН1 плапжш рекв1зити надсилаються (вручаються) платнику 
податку контролюючим органом за мюцем його реестрацп до 1 липня року 
базового податкового (зв1тного) перюду (року).

Щодо об'екпв оподаткування, придбаних протягом року, податок 
сплачуеться ф!зичною особою-платником починаючи з мюяця, в якому 
виникло право власносп на такий об'ект. Контролюючий орган надсилае 
податкове пов1домлення-р1шення новому власнику п:.сля отримання шформацп 
про перехщ права власносп.

Нарахування податку та надсилання (вручения) податкових пов1домлень- 
р1шень про сплату податку ф1зичним особам - нерезидентам здшснюють 
контролююч1 органи за мюцем реестрацп об'екпв оподаткування, що 
перебувають у власносп таких нерезидентов.

6.3. Органи внутр1шн1х справ зобов’язаш до 1 кв1тня 2015 року подати 
контролюючим органам за мюцем реестрацп об’екта оподаткування вщомосп, 
необхщш для розрахунку та справляння податку ф1зичними та юридичними 
особами.

3 1 кв1тня 2015 року органи внутршшх справ зобов’язаш щомюяця у 
10-денний строк шсля закшчення календарного мюяця подавати 
контролюючим органам вщомосп, необхщш для розрахунку та справляння 
податку ф1зичними та юридичними особами, за мюцем реестрацп об’екта 
оподаткування станом на.перше число вщповщного мюяця.

Форма подач1 шформацп встановлюеться центральним органом 
виконавчо'Т влади, що забезпечуе формування та реалЬуе державну фшансову 
ПОЛ1ТИКу.

6.4. Платники податку - юридичш особи самоспйно обчислюють суму 
податку станом на 1 с1чня звтю го року 1 до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за мюцем реестрацп об'екта оподаткування декларащю 
за формою, встановленою зпдно чинного законодавства.

Щодо об'екпв оподаткування, придбаних протягом року, декларащя 
юридичною особою - платником подаеться протягом мюяця з дня виникнення 
права власносп на такий об'ект, а податок сплачуеться починаючи з мюяця, в 
якому виникло право власносп на такий об'ект.

6.5. У раз1 переходу права власносп на об'ект оподаткування вщ одного 
власника до шшого протягом звп’ного року податок обчислюеться попередшм 
власником за перюд з 1 с1чня цього року до початку того мюяця, в якому вш 
втратив право власносп на зазначений об'ект оподаткування, а новим 
власником - починаючи з мюяця, в якому вш набув право власносп на цей 
об'ект.

Контролюючий орган надсилае податкове пов1домлення-р1шення новому 
власнику шсля отримання шформацп про перехщ права власносп.

6.6. За об'екти оподаткування, придбаш протягом року, податок 
сплачуеться пропорцшно кшькосн мюящв, яю залишилися до кшця року, 
починаючи з мюяця, в якому проведено реестранно транспортного засобу.



6.7. У раз1 спливу п’ятир1чного В1ку легкового автомобшя протягом 
звпного року податок сплачуеться за перюд з 1 сгчня цього року до початку 
мюяця, наступного за мюяцем, в якому вне такого автомобиля досяг (досягне) 
п’яти рОК1В.

6.8. У раз1 незаконного заволодшня третьою особою легковим 
автомобшем, який вщповщно до шдпункту 2.1 пункту 2 цього Положения е 
об’ектом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобшь 
не сплачуеться з мюяця, наступного за мюяцем, в якому мав мюце факт 
незаконного заволодшня легковим автомобшем, якщо такий факт 
тдтверджуеться вщповщним документом про внесения вщомостей про 
вчинення кримшального правопорушення до Сдиного реестру досудових 
розслщувань, виданим уповноваженим державним органом.

У раз! повернення легкового автомобшя його власнику (законному 
володшьцю) податок за такий легковий автомобшь сплачуеться з мюяця, в 
якому легковий автомобшь було повернено вщповщно до постанови слщчого, 
прокурора чи р1шення суду. Платник податку зобов’язаний надати 
контролюючому органу кошю тако'Т постанови (ршення) протягом 10 дшв з 
моменту отримання.

6.9. У раз1 незаконного заволодшня третьою особою легковим 
автомобшем, який вщповщно до пщпункту 2.1 пункту 2 цього Положения е 
об’ектом оподаткування, уточнююча декларащя юридичною особою - 
платником податку подаеться протягом 30 календарних дшв з дня внесения 
вщомостей про вчинення, кримшального правопорушення до Сдиного реестру 
досудових розсл1дувань.

У раз1 повернення легкового автомобшя його власнику уточнююча 
декларащя юридичною особою - платником податку подаеться протягом 30 
календарних дшв з дня складання постанови слщчого, прокурора чи винесення 
ухвали суду.

6.10. Ф1зичш особи - платники податку мають право звернутися з 
письмовою заявою до контролюючого органу за мюцем свое'Т реестрацп для 
проведения зв1рки даних щодо:

а) об’екпв оподаткування, що перебувають у власносп платника 
податку;

б) розм1ру ставки податку;
в) нарахованоТ суми податку.
У раз1 виявлення розб1жностей м1ж даними конгролюючих оргашв та 

даними, пщтвердженими платником податку на пщстав1 орипнал1в 
В1ДПОВ1ДНИХ документов (зокрема документ1В, що пщтверджують право 
власносп на об’ект оподаткування, перехщ права власносп на об’ект 
оподаткування), контролюючий орган за м1сцем реестрацп платника податку 
проводить перерахунок суми податку 1 надсилае (вручае) йому нове податкове 
повщомлення-ршхення. Попередне податкове повщомлення-р1шення 
вважаеться скасованим (вщкликаним).



Ф1зичн1 особи - нерезидента у порядку, визначеному цим пунктом, 
звертаються за проведениям зв1рки даиих до контролюючих оргашв за мюцем 
реестрацп об’екпв оподаткування".

7. Порядок сплати податку
7.1. Податок сплачуеться за мюцем реестрацп об'екпв оподаткування ! 

зараховуеться до В1дпов1дного бюджету зпдно з положениями Бюджетного 
кодексу Украши.

8. Строки сплати податку
8.1. Транспортний податок сплачуеться:
а) ф1зичними особами - протягом 60 дшв з дня вручения податкового 

пов1домлення-р1шення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щоквартапу до 30 числа 

мюяця, що наступае за зв1тним кварталом, яю вгдображаються в р1чнш 
податковш декларацп.

Це Положения иабирае чинносн з 01 С1чня 2018 року.

Секретар ВшьнопрськоТ мюькоТ ради 
ДншропетровськоТ обласп

Заступник мюького голови з питань 
Д1яльносп виконавчих оргашв ради -  
начальник мюького фшансового управлшня 
ВшьнопрськоТ мюькоТ ради
ДншропетровськоТ обласп ,

мТ(Л ? о в с  Ь /г ^

В.О.Смирнов

В.Г. Зюзь



Додаток 3
до рпнення сесй ВшьнопрськоТ мюькоТ ради 

ДншропетровськоТ облает 
вщЛ  И/1С‘У\ ->&//№ > ''/1 //

ПОЛОЖЕНИЯ 
про податок на майно 

(в частиш плати за землю)

1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку е:
1.1.1. власники земельних дшянок, земельних часток (паТв);
1.1.2. землекористувачк
1.2. Особливост1 справляння податку суб’ектами господарюваиия, як! 

застосовують спрощену систему оподаткування, облжу та звпносп, 
встановлюються Податковим кодексом УкраТни .

2. Об’екти оподаткування земельним податком
2.1. Об’ектами оподаткування земельним податком е:
2 . 1. 1. земельш дшянки, як) перебувають у власност1 або користуваннц
2.1.2. земельш частки (паТ), яю перебувають у власност1.
3. База оподаткування земельним податком
3.1. Базою оподаткування земельним податком е:
3.1.1. нормативна грошова ощнка земельних дшянок з урахуванням 

коефщента шдексацп, визначеного вщповщно до порядку, встановленого цим 
Положениям;

3.1.2. площа земельних дшянок, нормативну грошову ощнку яких не 
проведено.

4. Ставка податку за земельш дшянки
4.1. Ставки земельного податку встановлюються Вшьнопрською 

мюькою радою вщповщно до Податкового кодексу УкраТни в розм1рах зпдно з 
додатком до цього Положения.

5. Пшьги щодо сплати земельного податку для фиичних оаб
5.1. Вщ сплати земельного податку звшьняються:
- шватпди першоТ 1 другоТ групи;
- ф1зичн1 особи, як1 виховують трьох 1 бшьше Д1тей В1К0М ДО 18 РОК1В;
- пенсгонери (за вком);
- ветерани в1йни та особи, на яких поширюеться д1я Закону УкраТни "Про 

статус ветерашв вшни, гаранти Тх соц1ального захисту";
- ф1зичн1 особи, визнан1 законом особами, як1 постраждали внаслщок 

ЧорнобильськоТ катастрофи.



5.2. Звшьнення вщ сплати земельного податку за земельш дшянки, 
передбачене для вщповщно'! категорн вищеперерахованих ф1зичних ос!б, 
поширюеться на одну земельну дшянку за кожним видом використання у 
межах граничних норм:

- для ведения особистого селянського господарства - у розм1р1 не бшьш 
як 2 гектари;

- для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
буд1вель 1 споруд (присадибна дшянка) - не бшьш як 0,10 гектара;

- для шдивщуального дачного буд1вництва - не бшьш як 0,10 гектара;
- для будгвництва щдивщуальних гараж! в - не б1льш як 0,01 гектара;
- для ведения сад1вництва - не бшьш як 0,12 гектара;
- для городництва -  не бшын як 0,15 га.
5.3. Вщ сплати податку звшьняються на перюд ди единого податку 

четверто!' групи власники земелышх дшянок, земельних часток (паТв) та 
землекористувач! за умови передач! земельних дшянок та земельних часток 
(паТв) в оренду платнику единого податку четверто!' групи.

6. Пхльги щодо сплати земельного прдатку для юридичних ос!б
6.1. Вщ сплати податку звшьняються:
- санаторно-курортш та оздорови! заклади громадсышх оргашзацш 

швалщдв, реаб!л!тацшш установи громадських оргашзацш швалщв, 
реабштацшш установи громадських оргашзацш швалццв;

- громадськ! оргашзацн швал!д!в УкраТни, пщприемства та оргашзацн, яю 
заснован! громадськими орган1зац!ями швалшв та спшками громадських 
орган!зацш швалвдв 1 е Тх повною власнютю, де протягом попереднього 
календарного мюяця кшыасть !нвал!д!в, як! мають там основне мюце роботи, 
становить не менш як 50 вщсотюв середньооблжово'Т чисельност! штатних 
прац!вниюв обл1кового складу за умови, що фонд оплати праш таких швалщ1в 
становить протягом звпного перюду не менш як 25 вщсотюв суми загальних 
витрат на оплату прац!;

Зазначеш пщприемства та оргашзацн громадських оргашзацш швалдав 
мають право застосовувати цю пшьгу за наявноеп дозволу на право 
користування такою пшьгою, який надаеться уповноваженим органом 
В1ДПОВ1ДНО до Закону УкраТни "Про основи соц!ально'Т захищеност1 1нвал1д!в в 
УкраТш".

У раз1 порушення вимог ще'Т норми зазначеш громадсью оргаи!заци 
!нвалщ1в, Тх пщприемства та оргашзацн зобов’язаш сплатити суми податку за 
В1ДПОВ1ДИИЙ пер10д, прошдексоваш з урахуванням 1нфляц!Т, а також штрафш 
санкц!!' зпдно 13 законодавством;

- органи державно!' влади та органи мюцевого самоврядування, органи 
прокуратуры, заклади, установи та оргашзацн, як! повнютю утримуються за 
рахунок кошт1в державного та мюцевого бюджет!в;

- дошюльш та загалыюосвпш навчальн1 заклади незалежно В1Д форм 
власност1 1 джерел ф1нансування, заклади культури, науки, освпи, охорони 
здоров’я, сощального захисту, ф13ичноТ культури та спорту, яю повн!стю



утримуюгься за рахунок державного або мюцевого бюджетов, а також 
пщприемства, установи, заклади засновииком яких е Вшьнопрська мюька рада 
ДншропетровськоТ област1;

- об’еднання сшввласншав багатотоквартирного будинку;

- баЗ И  ОЛ1МШЙСЬКОТ Т а  Иара0Л1МП1ЙСЬК01 подготовки, псрсл1К яких 
затверджуеться Кабшетом Мнпстрхв УкраТни.

7. Земельш дшянки, яю не шдлягають оиодаткуванню земельним 
податком:

7.1. не сплачуеться земельний податок за:

7.1.1. сшьськогосподарсью упддя зон радюактивно забруднених 
територш, визначених вщповщно до закону такими, що зазнали радюактивного 
забруднення внаслщок ЧорнобильськоТ катастрофи (зон вщчуження, 
безумовного (обов'язкового) вщселення, гарантованого добровшьного 
вщселення 1 посиленого радюеколопчного контролю), 1 хгмшно забруднених 
сшьськогосподарських угщь, на як1 запроваджено обмеження щодо ведения 
сшьського господарства;

7.1.2. земл1 сшьськогосподарських упдь, що перебувають у тимчасовш 
консервацп або у стадп сшьськогосподарського освоения;

7.1.3. земельш дшянки державних сортовипробувальних станцш 1 
сортодшьниць, як1 використовуються для випробування сорт! в 
сшьськогосподарських культур;

7.1.4. земл1 дорожнього господарства автомобшьних дор!г загального 
користування - земл! пщ про'Тзною частиною, узб^ччям, земляним полотном, 
декоративним озеленениям, резервами, кюветами, мостами, штучними 
спорудами, тунелями, транспортиими розв'язками, водопропускними 
спорудами, пщшрними стшками, шумовими екранами, очисними спорудами 1 
розташованими в межах смуг вщведення шшими дорожшми спорудами та 
обладнанням, а також земл1, що знаходяться за межами смуг вщведення, якщо 
на них розм1щеш споруди, що забезпечують функщонування автомобшьних 
дор1г, а саме:

а) паралельш об’Тзш дороги, поромш переправи, сшгозахисш споруди 1 
насадження, протилавинш та протисельов1 споруди, вловлююч1 з’Тзди, захисш 
насадження, шумов1 екрани, очисш споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту 1 вщпочинку, склади, гараж1, 
резервуари для збер!гання паливно-мастильних материал]в, комплекси для 
зважування великогабаритного транспорту, виробнич! бази, штучш та шип



споруди, що перебувають у державши власносп, власносп державних 
тдприемств або власносп господарських товариств, у статутному каш тал! яких 
100 вщсотюв акшй (часток, паТ'в) належить держав!;

7.1.5. земельш дшянки сшьськогосподарських тдприемств ус1х форм 
власносп та фермерських (селянських) господарств, зайняп молодими садами, 
япдниками та виноградниками до вступу Тх у пору плодоношения, а також 
пбридними насадженнями, генофондовими колекщями та розсадниками 
багатор!чних плодових насаджень;

7.1.6. земельш дшянки кладовищ, крематорпв та колумбарпв;

7.1.7. земельш дшянки, на яких розташоваш дипломатична 
представництва, яю вщповщно до м1жнародних договор1в (угод), згода на 
обов’язковгсть яких надана Верховною Радою УкраТни, користуються 
прим1щеннями та прилеглими до них земельними дшянками на безоплатнш 
основу

7.1.8. земельш дшянки, надаш для буд1вництва 1 обслуговування 
культових та плпих буд1вель, необхщних для забезпечення Д1ЯЛЬНОсп 

рел1пйиих оргашзацш УкраТни, статути (положения) яких зареестровано у 
встановленому законом порядку.

8. Особливосн оподаткування платою за землю.

8.1. Особливосп оподаткування платою за землю встановлюються 
Податковим кодексом УкраТни.

Управлшня арх1тектури, каштального буд1вництва та житлово- 
комунального господарства ВшьнопрськоТ мюькоТ ради до 25 грудня року, що 
передуе звиному, подае до контролюючого органу р1шення щодо ставок 
земельного податку та наданих гйльг 31 сплати земельного податку юридичним 
та/або ф1зичним особам.

Нов] змши щодо зазначено'Т шформацп надаються до 1 числа першого 
мюяця кварталу, що настае за звгшим кварталом, у якому в1дбулися зазначен1
ЗМ1НИ.

8.2. Якщо право на пшьгу у платника виникае протягом року, то в1н 
звшьняеться вщ сплати податку починаючи з мюяця, що настае за мюяцем, у 
якому виникло це право. У раз! втрати права на пшьгу протягом року податок 
сплачуеться починаючи з мюяця, що настае за мюяцем, у якому втрачено це 
право.

8.3. Якщо платники податку, яю користуються пшьгами з цього податку, 
надають в оренду земельш дшянки, окрем1 буд1вл1, споруди або Тх частини, 
податок за таю земельш дшянки та земельш дшянки шд такими бущвлями (Тх 
частинами) сплачуеться на загальних пщставах з урахуванням прибудинковоТ 
територй.



Ця норма не ноширюеться на бюджеты! установи у раз1 надання ними 
буд1вель, споруд (Тх частин) в тимчасове користування (оренду) шшим 
бюджетным установам, дошкшьним, загальноосвтпм навчальним закладам 
незалежно вщ форм власност1 1 джерел фшансування.

9. Податковий перюд для плати за землю
9.1. Базовим податковим (звгтним) перюдом для плати за землю е 

календарный рис.
9.2. Базовий податковий (зв!тний) рш почгошться 1 С1чня \ закшчуеться 

31 грудня того ж року (для новостворених пщприемств та оргашзашй, а також у 
зв'язку 13 набуттям права власност1 та/або користування на нов1 земельш 
дшянки може бути меншим 12 мгсящв).

10. Порядок обчислення плати за землю.
10.1. ГНдставою для нарахування земельного податку е д а т  державного 

земельного кадастру.
Центральш органи виконавчоТ влади, що реагазують державну политику у 

сфер1 земельних вщносин та у сфер! державноУ реестрацп речових прав на 
нерухоме майно у сфер1 буд1вництва щомюяця, але не 1пзн1ше 10 числа 
наступного мюяця, а також за запитом вщповщного контролюючого органу за 
мюцезнаходженням земельно'1 делянки подають шформащю, необх1дну для 
обчислення 1 справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабинетом 
М1н1стр1в Украйш.

10.2. Платники плати за землю (кр!М ф1зичних ос1б) самостхйно 
обчислюють суму податку щороку станом на 1 С1чня 1 не П1зн1ше 20 лютого 
поточного року подають контролюючому органу за мюцезнаходженням 
земельно'1 дглянки податкову декларацш на поточний р1к за формою, 
встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом Украши, з 
розбивкою р1чноТ суми р1вними частками за мюяцями. Подання такоТ декларацп 
звшьняе вщ обов’язку подання щом1сячних декларацш. При поданш першо! 
декларац11 (фактичного початку дгяльност1 як платника плати за землю) разом з 
нею подаеться довщка (витяг) про розм1р нормативно! грошовоТ оц1нки 
земельно!' дшянки, а надал1 така довщка подаеться у раз1 затвердження ново! 
нормативно! грошово! оц1нки земл!.

10.3. Платник плати за землю мае право подавати щомюяця зв1тну 
податкову декларацию, що зв1льняе Його вщ обов’язку подання податково! 
декларацп не шзшше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарных дшв 
м1сяця, що настае за зв1тним.

10.4. За нововщведеш земельн1 дшянки або за новоукладеними 
договорами оренди земл1 платник плати за землю подае податкову декларащю 
протягом 20 календарних дшв мюяця, що настае за зв!тним.



У раз1 змши протягом року об’екта та/або бази оподаткування платник 
плати за землю подае податкову декларашю протягом 20 календарних дшв 
м1сяця, що настае за мкяцем, у якому вщбулися таю змши.

10.5. Нарахування ф1зичним особам сум податку проводиться 
контролюючими органами, як1 видають платников1 до 1 липня поточного року 
податкове пов1домлення-р1шення про внесения податку за формою, 
встановленою у порядку визначеному Податковим кодексом УкраТни.

У раз1 переходу права власност1 на земельну дшянку вщ одного власника 
до шшого протягом календарного року податок сплачуеться попередшм 
власником за перюд з 1 с1чня цього року до початку того мюяця, в якому вш 
втратив право власносп на зазначену земельну дшянку, а новим власником - 
починаючи з мюяця, в якому у нового власника виникло право власностг

У раз! переходу права власност! на земельну дшянку в1д одного власника 
до 1ншого протягом календарного року контролюючий орган надсилае 
податкове повщомлення-ршення новому власнику шсля отримання шформаци 
про перехщ права власност1.

10.6. Юридична особа зменшуе податков1 зобов’язання 13 земельного 
податку на суму пшьг, як1 надаються ф1зичним особам в1дпов1дно до пункту 8 
цього Положения за земельн! дшянки, що знаходяться у IX власноеп або 
пост1Йному користуванн1 1 входять до складу земельних дшянок таког 
юридичноТ особи.

Такий порядок також понгарюеться на визначення податкових 
зобов’язань 13 земельного податку юридичною особою за земелью Д1лянки, як! 
в1дведен1 в порядку, встановленому Законом Украши “Про основи соц1ально'Г 
захищеност1 1нвал1Д1в в УкраУш” для безоплатного паркування (збер1гання) 
легкових автомоб1л1в, якими керують швалщи з ураженням опорно-рухового 
апарату, члени Ух С1мей, яким вщпов1дно до порядку забезпечення швал1Д1в 
автомобилями передано право керування автомобшем, та законн1 представники 
нед!ездатних швалщ1в або д1тей-1нвал1д1в, як1 перевозягь швалщв (д1тей- 
1нвал1Д1в) з ураженням опорно-рухового апарату.

11. Строк сплати плати за землю
11.1. Власники земл1 та землекористувач1 сплачують плату за землю з дня 

виникнення права власносгп або права користування земельною д1лянкою.
У раз! припинення права власност1 або права користування земельною 

д1лянкою плата за землю сплачуеться за фактичний перюд перебування земл1 у 
власност1 або користуванш у поточному рощ.

11.2. Облж ф!зичних ос1б - платник1в податку 1 нарахування вщповщних 
сум проводяться щороку до 1 травня.

11.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у 
податковш декларащ'Г на поточний р1к, сплачуеться р1вними частками 
власниками та землекористувачами земельних дшянок за мюцезнаходженням



земельноУ дшянки за податковий перюд, який дор!внюе календарному мюяцю, 
щомюяця протягом 30 календарних дшв, що настають за останшм календарним 
днем податкового (званого) мюяця.

11.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковш 
декларацп, у тому числ1 за нововщведеш земельш дшянки, сплачуеться 
власниками та землекористувачами земельних дшянок за мюцезнаходженням 
земельноУ дшянки за податковий перюд, який дор1внюе календарному мюяцю, 
щомюяця протягом 30 календарних дшв, що настають за останшм календарним 
днем податкового (зв1тного) мюяця.

11.5. Податок ф1зичними особами сплачуеться протягом 60 дшв з дня 
вручения податкового повщомлення-ршення.

11.6. При переход! права власност1 на буд1влю, споруду (Гх частину) 
податок за земельш дшянки, на яких розташоваш так! буд1вл1, споруди (Ух 
частини), з урахуванням прибудинковоУ територп сплачуеться на загальних 
пщставах з дати державноУ реестращУ права власност1 на таку земельну дшянку.

11.7. У раз1 надання в оренду земельних дшянок (у межах населених 
пункт1в), окремих буд1вель (споруд) або Ух частин власниками та 
землекористувачами податок за плопц, що надаються в оренду, обчислюеться з 
дати укладення договору оренди земельноУ Д1лянки або з дати укладення 
договору оренди буд1вель (Ух частин).

12. Орендна плата
12.1. Пщставою для нарахування орендноУ плати за земельну дшянку е: 

договгр оренди земельноУ Д1лянки, догов1р про встановлення земельного 
серв1туту, догов1р особистого строкового сервитуту, догов1р про плату за 
користування земельною дшянкою, дал] за текстом - договори.

Органи м1сцевого самоврядування, як1 укладають договори на 
користування земельними дшянками, зазначеними в п. 12.1., повинн1 до 
1 лютого подавати контролюючому органу за мюцезнаходженням земельноУ 
дшянки перел1ки орендар1в, з якими укладено договори на поточний р1к, та 
шформувати В1ДПОВ1ДНИЙ контролюючий орган про укладення нових, внесения 
зм1н до юнуючих договор1в та Ух роз1рвання до 1 числа мюяця, що настае за 
мюяцем, у якому вщбулися зазначеш зм1ни.

Форма надання шформащУ затверджуеться центральним органом 
виконавчоУ влади, що забезпечуе формування державноУ фшансовоУ пол1тики.

12.2. Платниками орендноУ плати е користувач1 земельних дшянок, 
зазначеш в п. 12.1 цього Положения.

12.3. Об’ектом оподаткування е земельна дшянка, надана в користування 
вщповщно до укладених договор1в.

12.4. Розм1р та умови внесения орендноУ плати встановлюються у 
договор! оренди м1ж орендодавцем (власником) 1 орендарем.



12.5. Розм1р орендноУ плати встановлюеться у договор!, але р1чна сума 
платежу:

12.5.1. не може бути меншою розм1ру земельного податку, встановленого 
для в1дпов1дно1 категорп земельних дшянок на територп ВшьнопрськоУ мюькоУ 
ради;

12.5.2. не може перевищувати 12 вщсотюв нормативно!' грошовоУ оценки;
12.5.3. може перевищувати граничний розм1р орендноУ плати, 

встановлений у тдпункт] 12.5.2. у раз! визначення орендаря на конкурентних 
засадах.

12.5.4. для юридичних 1 ф1зичних ос1б у розм1р1 5 % вщ нормативно!- 
грошовоУ оц1нки земельних дшянок;

12.5.5. для гаражних кооператив1в мюта -  0,06%, для бущвництва 
житлових будинюв (садибна забудова) та для городництва -  у розм1р1 0,03% 
нормативно!' грошовоУ оцшки земельноУ дшянки;

12.5.6. для юридичних та ф1зичних ос1б, яю зД1 йснюють або мають нам1р 
зд!йснити буд1вництво нових, реконструкцию !снуючих об’еКТ1В виробничого, 
промислового призначення, спрямованих на створення нових робочих мюць, 
запровадження н овтпх технолог!й в галузях економки М1ста -  до моменту 
введения об’екта в експлуатащю, але не бшыпе 5 рок1в з моменту отримання 
документа, який П1дтверджуе початок виконання робтт - у розм1р1 4,00 % 
нормативно!' грошовоУ оценки земельноУ дшянки.

12.6. Плата за суборенду земельних дшянок не може перевищувати 
орендноУ плати.

12.7. Податковий перюд, порядок обчислення орендноУ плати, строк 
оплати та порядок УУ зарахування до мюького бюджету застосовуеться 
в1дпов1дно до Положения.

13. Плата за користування земельними дшянками, що передан! для 
реконструкшУ та експлуатащУ нежитлових прим1щень, вбудованих в буд1вл! та 
будинки з двома та бшыпе поверхами справляеться на шдстав1 договор1в 
строкового платного сервитуту.

14. Плата за користування земельними дшянками, що передан! для 
розм1щення та обслуговування тимчасових споруд справляеться на шдстав1 
договор!в особистого строкового серв1туту.

15. Плата за користування земельними дшянками в перюд до оформления 
правовстановлюючих документ1в на землю, справляеться на тдстав1 договору 
про плату за користування земельною дшянкою.

16. Плата за користування земельними дшянками, зазначеними у пунктах
13, 14, 15 цього Положения, встановлюеться на р1вш 5 вщсотюв нормативно!' 
грошовоУ 0Ц1нки земельноУ дшянки.

17. Тндексащ я нормативно!’ грошовоУ оценки земель проводиться 
В1ДПОВ1ДНО до Податкового кодексу УкраУни .



17. Платники плати за землю несуть вщповщалыпсть за невиконання або 
неналежне виконання податкового обов’язку вщповщно до Податкового 
кодексу УкраТни.

18. Контроль за повнотою справляння, правильшстю обчислення 1 
своечаснютю сплати до мюького бюджету плати за землю за земельш дшянки 
комунальноУ власносй на територп мюта Вшьнопрськ здшснюеться 
контролюючим органом.

Це Положения набирав чинносп з 1 ачня 2018 року.

Секретар ВшьнопрськоУ мюькоУ ради 
ДншропетровськоУ област1

Т.в.о. заступника мюького голови з пигань 
д1яльност1 виконавчих оргашв ради - 
начальника управлшня арх1тектури, 
каштального буд1вництва та 
житлово-комунального господарства 
ВшьнопрськоУ мюькоУ ради 
ДншропетровськоУ облает!

В.О.Смирнов

11°° д л я
'И^УМЕНПВ о 1311дйо з орягшаАомзЛ'^Г>[ ‘ , 5  

секретар Вщьнопрс&ко! \  у ̂  *
М1СЫС01 ради \  )■ ради \\

 ̂п п рол ет^овськоТ обла^ ^ ’•?792а1̂
• «А! И к.

С.Ф.Савельев



Додаток
до Положения про податок на майно 

(в частин! плати за землю)

Розмари ставок земельного податку

Ставка податку 
(у вщеотках)

1. Для громадян в залежносп вщ виду викориетэння 
земельно? дшянки:

- для буд1вництва та обелуговування житлового будинку, 
господарських буд1вель та сиоруд

0,03

- для ведения сад1вництва 0,03

- для гаражного будавництва 0,03

- для ведения особистого селянського господарства 0,03

- для городиидтва 0,03

2. За земельш дшянки зайняп житловим фондом (пщ 
багатоквартирними житловими будинками)

< 1,0

3. За земельш дшянки сад1вничих товариств 0,04

4. За земельш дшянки гаражии\ кооперативов 0,06

5. Для юридичних ое>б за земельш дшянки:

- як1 входять в перелш юридичних ос1б, що можуть мати земельш 
делянки на прав1 постойного користування згщно стати 92 
Земельного кодексу Укршни

1,3

- право иостшного користування на як1 оформлене до 01.01.2002 
року 1 не вщповщае вимогам статп 92 Земельного кодексу 
Украши та для ф1зичних та юридичних ос:б до яких перейшло 
право на нежитлов1 буд1вл] 1 право на земельну дшянку, 
В1дпов1дно до чинного законодавства не оформлено

1,0

7. Для ф1зичних та юридичних ос1б для потреб, не зазначених 
у пунктах 1 - 5

1,0

^ р 0ВСа ,с4Ь.

Секретар ВшьнопрськоТ ъпськоТ ради 
Дншропетровсько! обласп

Т.в.о. заступника мкького голови з питань 
д1яльност1 виконавчих оргашв ради - 
начальника управления арх)тектури, 
каштального бущвництва та 
житлово-комуналъного господарства 
ВшьнопрськоУ мюько'Г ради 
Дн! пропетровсько! обласп



Додаток 4
до р1шення сесн Вшыюпрсько! мюько'1 ради 

ДншропетровськоУ област1
В1Д Н  и рЛг-и ' и  (м г

ПОЛОЖЕНИЯ ПРО СДИНИЙ ПОДАТОК

1. Плагники податку
1.1. Юридична особа чи фгзична особа - тдприемець може самостшно 

обрати спрощеиу систему оподаткування, якщо така особа вщповщае вимогам, 
встановленим вщповщно до Податкового Кодексу УкраУни, та рееструеться 
платником единого податку в порядку, визначеному чиниим законодавством 
УкраУни.

1.2. Суб'екти господарювання, я кг застосовують спрощеиу систему 
оподаткування, обл1ку та зв1тност1, подшяються на таю групи платниюв 
единого податку:

1) перша група - фгзичш особи - шдприемщ, яю не використовують працю 
иайманих ос1б, здшенюють виключно роздр1бний продаж товаргв з 
торговельних мюць на ринках та/або провадять господарську д!яльшсть з 
надання побутових послуг населению I обсяг доходу яких протягом 
календарного року не перевищуе 300000 гривень;

2) друга група - ф1зичш особи - пщприемц1, як1 здшенюють господарську 
Д1яльнхсть з надання послуг, у тому числ1 побутових, платникам единого 
податку та/або населению, виробництво та/або продаж товаргв, Д1яльшсть у 
сфер! ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року 
в1дпов1дають сукупност! таких критерив:

не використовують працю иайманих ос!б або кшыасть осгб, як1 
перебувають з ними у трудових в1дносинах, одночасно не перевищуе 10 оаб;

обсяг доходу не перевищуе 1500000 гривень.
Д1я цього шдпункту не поширюеться на ф1зичних ос1б - п!дприемц1в, як! 

надають посередницьк1 послуги з кушвл], продажу, оренди та оц1нювання 
нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також зд1Йснюють 
дшльшеть з виробництва, постачання, продажу (реал1заци) ювел1риих та 
побутових виробхв з дорогоцшних металгв, дорогоцшного кам1ння, 
дорогощнного кам1ння органогенного утворення та патвдорогоцшного 
камшня. Так1 ф1зичш особи - шдприемщ належать виключно до третьо1 групи 
платник1в единого податку, якщо вщповщають вимогам, встановленим для 
тако‘1 групи;

3) третя група - ф1зичю особи - пщприемц1, яю не використовують працю 
иайманих ос1б або юлькксть ос1б, як1 перебувають з ними у трудових 
вщносинах, не обмежена та юридичш особи - суб’екти господарювання будь-



якоУ оргашзацшно-правовоУ форми, у я к их протягом календарного року обсяг 
доходу не перевищуе 5000000 гривень;

4) четверта група - сшьськогосподарсью товаровиробиики, у яких частка 
сшьськогосподарського товаровиробництва за попереднш податковий (зв1тний) 
р1к дор!внюе або перевищуе 75 %.

2. Ставки единого податку
2.1. Ставки единого податку для платниюв першоУ групи встановлюються у 

вщеотках (фиссоваш ставки) до розм1ру прожиткового мипмуму для 
працездатних ос!б, встановленого законом на 1 егшя податкового (звггного) 
року (дал! - прожитковий мппмум), другоУ групи - у вщеотках (фйксоваш 
ставки) до розм1ру мпймальноУ зароб1тноУ плати, встановленоУ законом 
на 1 с1чня податкового (зв1тного) року (дал! - м1шмальна заробггна плата), 
третьоУ групи - у вщеотках до доходу (вщеотков! ставки).

2.2. Фжсоваш ставки единого податку встановлюються для фгзичних ос!б - 
шдприемщв, як1 зд1йснюють господарську Д1яльн1сть, залежно вщ виду 
господарськоУ д1яльност1, з розрахунку на календарний м!сяць:

1) для першоУ групи платиик1в единого податку - 10 % розм1ру 
прожиткового м^шмуму;

2) для другоУ групи платниюв единого податку - 10 % розмтру 
мшшально'У зароб1тноУ плати.

2.3. Вщсоткова ставка единого податку для платниюв третьоУ групи 
встановлюеться у розм1рк

1) 3 % доходу - у, раз1 сплати податку на додану вартють зпдно з 
Податковим Кодексом УкраУни;

2) 5 % доходу - у раз! включения податку на додану вартшть до складу 
единого податку, а також для ф1зичних ос1б - шдприемщв, яю зд1Йснюють 
Д1яльн1сть з виробництва, постачання, продажу (реал1защ'У) ювел!рних та 
побутових вироб!в з дорогоцшних метал1в, дорогоц1нного кам1ння, 
дорогоц1нного камшня органогенного утвореиня та нап 1 вдорого Ц1 иного 
кам1ння, ставка единого податку встановлюеться у розм1р1 ( тдпункт 2 пункту 
293.3 Податкового Кодексу УкраУни).

2.4. Ставка единого податку встановлюеться для платниюв единого податку 
першоУ - третьоУ групи (ф1зичш особи - тдприемц!) у розм1р5 15 %:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного 
у подпунктах 1,213 пункту 291.4 стагп 291 Податкового Кодексу УкраУни;

2) до доходу, отриманого В1Д провадження д1яльност1, не зазначеноУ у 
реестр1 платник1в единого податку, вщнесеного до першоУ або другоУ групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванш шшого способу розрахунк1в, шж 
зазначений у Ц1Й глав1;

4) до доходу, отриманого В1Д здшенення ВИД1В д1яльност1, як1 не дають 
права застосовувати спрощеиу систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першоУ або другоУ групи вщ 
провадження д1яльност1, яка не передбачена у гид пункт ах 1 або 2 пункту 291.4 
стагп 291 Податкового Кодексу УкраУни .



2.5. Ставки единого податку для платник)в третьоТ групи (юридичш особи) 
встановлюються у подвшному розм1р1 ставок, визначених пунктом 293.3 
Податкового Кодексу УкраУни:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пщпункт! 
3 пункту 291.4 стагп 291 Податкового Кодексу УкраТни;

2) до доходу, отриманого при застосувашп шшого способу розрахунюв, шж 
зазначений у цш глав1;

3) до доходу, отриманого В1д здшснення вид1в д1яльнос'П, як1 не дають 
права застосовувати спрощену систему оподаткуванн I.

2.6. У раз1 здшснення платниками единого поде тку першоТ 1 другоТ груп 
к1лькох вид1в господарськоУ д1Яльност1 застосовуетъся максимальний розм1р 
ставки единого податку, встановлений для таких вид1в господарськоУ
Д1ЯЛЬНОСТ1.

2.7. У раз1 здшснення платниками единого податку першоТ 1 другоТ груп 
господарськоУ д]‘яльност1 на територ!ях бшын як одшеУ стьськоУ, селищноТ, 
мюькоУ ради або ради об’еднаних територ1альних громад, що створен г зпдно 13 
законом та перспективним планом формування територш громад, 
застосовуеться максимальний розм1р ставки единого податку, встановлений 
щею статтею для в1дпов1дно-1 фупи таких платник1в единого податку.

2.8. Ставки, встановлеш пунктами 2.3-2.5 цього Положения, застосовуються 
з урахуванням вимог Податкового Кодексу Украши.

2.9. Для платниюв единого податку четверто'1 групи розм1р ставок податку з 
одного гектара С1льськогосподарських уг1дь та/або земель водного фонду 
залежить В1Д категорн (типу) земель, \'х розташування та становить (у в!дсотках 
бази оподаткування) вщповщно до вимог Податкового Кодексу Украши.

3. Об’ект та база оподаткування для платниюв единого податку.
3.1. Об’ект та база оподаткування для платникгв единого податку 

визначаеться у вщповщност! до вимог Податкового Кодексу Украши.
4. Податковий (звгший) перюд
4.1. Податковим (зв!тним) пер1одом для платникгв единого податку першоТ, 

другоТ та четверто‘1 груп е календарний р1К.

Податковим (зв1тним) пер!одом для платниюв единого податку третьоТ 
групи е календарний квартал.

4.2. Податковий (зв1тний) перюд починаеться з першого числа першого 
М1сяця податкового (зв1гного) пер!оду 1 закхнчуеться останнгм календарним 
днем останнього мкяця податкового (званого) пергоду.

Попередн1Й податковий (зв1тний) рш для новоутворених 
сшьськогосподарських товаровиробнишв - перюд з дня державноУ реестращТ до 
31 грудня того ж року.

Податковий (зв1тний) пер!од для сшьськогосподарських товаровиробниюв, 
що Л1кв1дуються, - пер!од з початку року до Ух фактичного припинення.

4.3. Для суб’екпв господарювання, яю перейшли на сплату единого податку 
13 сплати 1нших податк1в 1 збор1в, встановлених Податковим Кодексом У краТни, 
перший податковий (зв1тний) пер1од починаеться з першого числа мюяця, що 
настае за наступним податковим (звтш м) кварталом, у якому особу



зареестровано платником единого податку, 1 заюнчуеться останнш 
календарним днем останнього мюяця такого перюду.

4.4. Для зареестрованих в установленому порядку ф1зичних о<лб - 
пщприемщв, як1 до закшчення мюяця, в якому вщбулася державна реестращя, 
подали заяву щодо обрання спрощеноТ системи оподаткування та ставки 
единого податку, встановлено'Т для першоТ або другоТ групи, перший 
податковий (зв1тний) перюд починаеться з першого числа мюяця, наступного за 
мюяцем, у якому особу зареестровано платником единого податку.

Для зареестрованих в установленому законом порядку суб’ект1в 
господарювання (новостворених), як1 протягом 10 календарних дшв з дня 
державноТ реестрацп подали заяву щодо обрання спрощено'Т системи 
оподаткування та ставки единого податку, встановленоТ для третьоТ групи, 
перший податковий (звггний) перюд починаеться з першого числа мюяця, в 
якому вщбулася державна реестращя.

4.5. Для суб’ек'лв господарювання, ЯК1 утворюються в результат! 
реоргашзацп (кр1м перетворення) будь-якого платника податку, що мае 
непогашеш податков1 зобов’язання чи податковий борг, яю виникли до тако'Т 
реоргашзацп, перший податковий (зв1тдий) перюд починаеться з першого 
числа мюяця, наступного за податковим (звггним) кварталом, у якому погашено 
так1 податков1 зобов'язання чи податковий борг 1 подано заяву щодо обрання 
спрощеноТ системи оподаткування.

4.6. У раз1 державноТ реестрацп припинення юридичних ос 16 та державноТ 
реестрацп припинення , п1дприемницькоТ д1яльност1 ф1зичноТ особи 
тдприемця, яю е платниками единого податку, останшм податковим (зв1тним) 
пер10дом вважаеться перюд, у якому вщповщним контролюючим органом 
отримано В1д державного реестратора пов1домлення про проведения державноТ 
реестрацп такого припинення.

4.7. У раз1 змши податковоТ адреси платника единого податку осташпм 
податковим (зв1тним) перюдом за такою адресою вважаеться перюд, у якому 
подано до контролюючого органу заяву щодо змши податковоТ адреси.

5. Порядок нарахування та строки сплати единого податку
5.1. Платники единого податку першоТ 1 другоТ груп сплачують единий 

податок шляхом здшснення авансового внеску не шзшше 20 числа (включно) 
поточного мюяця.

Так1 платники единого податку можуть здшснити сплату единого податку 
авансовим внеском за весь податковий (зв1тний) перюд (квартал, р1к), але не 
61ЛЫН ЯК ДО К1НЦЯ поточного звхтного року.

5.2. Нарахування авансових внескгв для платник1в единого податку першоТ 1 
другоТ груп здшснюеться контролюючими органами на шдстав! заяви такого 
платника единого податку щодо розм1ру обраноТ ставки единого податку, заяви 
щодо перюду щор1чно'Г вщпустки та/або заяви щодо терм1ну тимчасовоТ втрати 
працездатност1.

5.3. Платники единого податку третьоТ групи сплачують единий податок 
протягом 10 календарних дшв теля  граничного строку подання податковоТ 
декларацп за податковий (звйний) квартал.



5.4. Оплата единого податку платниками першоТ - третьоТ груп здшснюеться 
за мюцем податковоТ адреси.

5.5. Платники единого податку першоТ 1 другоТ груп, яю не використовують 
працю найманих ос1б, звшьняються в1д сплати единого податку протягом 
одного календарного мюяця на р1к на час В1дпустки, а також за перюд хвороби, 
пщтвердженоТ кошею листка (листав) непрацездатносй, якщо вона тривае 30 1 
бшьше календарних дшв.

5.6. Суми единого податку, сплачеш в1дпов1дно до 5Д 1 пункту 5.5 цього 
Положения!, тдлягають зарахуванню в рахунок мшбутшх платеж1в з цього 
податку за заявою платника единого податку.

Помилково та/або надапру сплачеш суми единого податку тдлягають 
поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим Кодексом 
УкраТни.

5.7. Одиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, 
сплачуеться протягом 10 календарних дшв теля граничного строку подання 
податковоТ деклараци за податковий (звггний) квартал.

5.8. У раз1 припинення платником единого податку провадження 
господарськоТ Д1Яльност1 податков1 зобов’язання п сплати единого податку 
нараховуються такому платнику до остаинього дня (включно) календарного 
мюяця, в якому анульовано реестрацно за р1шенням контролюючого органу на 
шдстав! отриманого ввд державного реестратора повщомлення про проведения 
державноТ реестрацп припинення пщприемницько'Т д1яльносп.

У раз1 анулювання реестрацп платника единого податку за ршенням 
контролюючого органу податков1 зобов’язання 1з сплати единого податку 
нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 
М1сяця, в якому проведено анулювання реестрацп.

5.9. Платники единого податку четверто'Т групи:
5.9.1. самостшно обчислюють суму податку щороку станом на 1 егчня ) не 

П13Н1ше 20 лютого поточного року подають ведповщному контролюючому 
органу за м!сцезнаходженням платника податку та мюцем розташування 
земельноТ Д1лянки податкову декларац1ю на поточний р1к за формою, 
встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу 
УкраТни;

5.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних дшв, що 
настають за останшм календарним днем податкового (звгтного) кварталу, у 
таких розм1рах:

у I квартал! - 10 вхдеотюв;
у II квартал! - 10 вщсотк1в;
у III квартал! - 50 вщеотюв;
у IV квартал! - 30 в1дсотюв;
5.9.3. утвореш протягом року шляхом злиття, приеднання або перетворення 

у звтю м у податковому пер10Д1, у тому числ1 за набут1 ними площ] нових 
земельних дшянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних дшв, 
що настають за останшм календарним днем податкового (зв1тного) кварталу, в



якому в1дбулося утворення (виникнення права на земельну дшянку), а надагп - у 
порядку, визначеному шдпунктом 5.9.2 цього пункту;

5.9.4. що припиняються шляхом злиття, приеднання, перетворення, подшу у 
податковому (звгтному) перюд1, зобов’язан! подати у перюд до Ух фактичного 
припинення контролюючим органам за своУм мюцезнаходженням та мюцем 
розташування земельних дшянок уточнену податкову декларащю;

5.9.5. зобов’язат у раз1, коли протягом податкового (звггного) перюду 
змшилася площа сшьськогосподарських упдь та/або земель водного фонду у 
зв’язку з набуттям (втратою) на неУ права власносп а5о користування:

уточнити суму податкових зобов’язань з податку на перюд починаючи з 
дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звггного) 
року;

подати протягом 20 календарних дшв мюяця, що настае за звтш м  
перюдом, контролюючим органам за мюцезнаходженням платника податку та 
мюцем розташування земельноУ дшянки декларащю з уточненою шформащею 
про площу земельноУ дшянки, а також вщомосп про наявнють земельних 
д1лянок та Ух нормативну грошову оценку;

5.9.6. у раз1 надання с1льськогосподарських упдь та/або земель водного 
фонду в оренду шшому платников1 податку, враховують орендовану площу 
земельних дшянок у своУй декларащУ. У декларац11 орендаря така земельна 
дгчянка не враховуеться;

5.9.7. у раз1 оренди ними сшьськогосподарських упдь та/або земель водного 
фонду в особи, яка не е, платником податку, враховують орендовану площу 
земельних дшянок у своУй декларатщ;

5.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму конгпв на 
ВЦЩОВ1ДНИЙ рахунок мюцевого бюджету за м1сцем розташування земельноУ 
дшянки.

6. Ведения облику 1 складення зв!тност1 платниками единого податку
6.1. Ведения обл1ку 1 складення зв1тност1 платниками единого податку 

здшснюеться в1дпов1дност1 до вимог Податкового Кодексу УкраУни.

Секретар В1льнопрськоУ мюькоУ ради 
Дн1пропетровськоУ облает! В.О.Смирнов

Т.А.Горб



Додаток 5
до решения сесп ВшьнопрськоУ мтсько'Т ради 

ДншропетровськоУ област1

В1Д /У С.! у: А' *

ПОЛОЖЕНИЯ 
про гуристичний 361 р

1. Туристичний зб!р - це мюцевий зб1р, кошти В1Д якого зараховуються 
ДО МЮЬКОГО бюджету м.Вшьнопрськ.

2. Платники збору
2.1. Платниками збору е громадяни Украши, шоземщ, а також особи без 

громадянства, яю прибувають на територ1Ю адмнйстративно-територ1ально'Т 
одинищ, на якш Д1€ решения мюькоУ ради про встановлення туристичного 
збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживания 
(ноч1ВЛ1) 13 зобов'язанням залишити мюце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, яю:
а) постшно проживають, у тому числ1 на умовах договор1в найму, у 

М1СТ1, радами яких встановлено такий збгр;
б) особи, яю прибули у вщрядження;
в )  1НВЭЛ1ДИ, Д1ТИ-1НВаЛ1ДИ т а  о с о б и ,  ЩО с у п р о в о д ж у ю т ь  1НВаЛ1Д1В I  г р у п и  

а б о  д г г е й - ш в а л ц ц в  (не б 1 л ы н е  о д н о г о  с у п р о в о д ж у ю ч о г о ) ;

г) ветерани вшни;
г) учасники л1квщацп наслщюв авар1Т на Чорнобильськш АЕС;
д) особи, яю прибули за иупвками (курслвками) на лкування, 

оздоровления, реабштащю до л 1 ку вал ь н о -и ро ф 1 л а кти ч н их, ф1зкультурно- 
оздоровчих та санаторно-курортних заклад| в, що мають лщензто на медичну 
практику та акредитащю центрального органу виконавчоУ влади, що реатзуе 
державну политику у сфер1 охорони здоров'я;

е) дгги в1ком до 18 роюв;
е) дитяч1 л1кувально-профшактичш, ф1зкультурно-оздоровч1 та 

санаторно-курортш заклади.
3. Ставка збору
3.1. Ставка встановлюеться у розм1р1 0,5 вщсотка до бази справляння 

збору, визначеноУ пунктом 4 цього Положения.
4. База справляння збору
4.1. Базою справляння е вартють усього перюду проживания (ноч1вл1) в 

М1сцях, визначених тдпунктом 5.1 цього Положения, за вирахуванням податку 
на додану варткть.

4.2. До вартост1 проживания не включаються витрати на харчування чи 
побутов1 послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи 
бшизни), телефонт рахунки, оформления закордонних паспортов, дозволив на 
в'Узд (в1з), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, 
шин документально оформлен! витрати, пов'язаш з правилами в'Узду.



5. Податков! агенти
5.1. Зпдно з р1шенням ВшьнопрськоУ мюько'Т ради ДншропетровськоУ 

област1 справляння збору може здшснюватися:
а) адмшюгращями готел!в, кемшнпв, мотел^в, гуртожитк1в для 

пршжджих та 1НШИМИ закладами готельного типу, санаторно-курортними 
закладами;

б) квартирно-посередницькими оргашзащями, яю направляють 
неоргашзованих ос1б на поселения у будинки (квартири), що належать 
ф1зичним особам на прав1 власност! або на прав1 користування за договором 
найму;

в) юридичними особами або ф1зичними особами - шдприемцями, яю 
уповноважуються м1ською радою справляти зб1р на умовах договору, 
у кладеного з вщповщною радою.

6. Особливост1 справляння збору
6.1. Податков1 агенти справляють зб1р пщ час надання послуг, пов'язаних 

з тимчасовим проживаниям (ноч1влею), 1 зазначають суму сплаченого збору 
окремим рядком у рахунку (квитанцп) на проживания.

7. Порядок сплати збору
7.1. Сума туристичного збору, обчислена вщгтов1дно до податково'1 

декларацн за зв1тний (податковий) квартал, сплачуеться щоквартально, у 
визначений для квартального звтгого (податкового) пер10ду строк, за 
м!сцезнаходженням податкових агент1в.

7.2. Податковий агент, який мае шдроздш без статусу юридично'Т особи, 
що надае послуги з тимчасового проживания (ночгвлГ) не за м1сцем реестрац1Т 
такого податкового агента, зобов'язаний зарееструвати такий п1дрозд1Л як 
податкового агента туристичного збору у контролюючому оргаш за 
мюцезнаходженням шдроздшу.

7.3. Базовий податковий (зв1тний) период доргвнюе календарному 
кварталу.

Це Положения набирае чинност} з 01 С1чня 2018 року.

Секретар ВшьнопрськоУ м1ськоУ ради

Заступник мюького голови з питань 
д1яльност! виконавчих оргашв ради -  
начальник мюького сЫнансового 
управл1ння В1льн 
ради Дншропетрс

Дн1пропетровськоУ облает! В.О.Смирнов

В.Г.Зюзь




