
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Ш О С Т О Г О  С К Л И К А Н Н Я
Ч О Т И Р Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я

 РІШЕННЯ

Від 08 липня  2014  року                    № 772       м. Збараж

Про  встановлення  ставки  податку  на
нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної
ділянки.

 
Розглянувши, лист Збаразької ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області № 3617/10

від 25.06.2014 року ( вх. № 05-451/2,6 від 25.06.2014 року), відповідно до Закону України від 27
березня 2014 року №116-УІІ “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні”, яким внесено зміни  до ст.265 Податкового кодексу України
щодо бази оподаткування на  об'єкти житлової нерухомості, ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА:
           1. Затвердити ставки податку за 1 кв. метр загальної площі об'єкта житлової нерухомості в
таких розмірах:
         А. Для фізичних осіб:

– для квартири ( квартир), загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового
будинку  (будинків),  загальна  площа  яких  не  перевищує  500  кв.  метрів  в  розмірі  0.1
відсотка  від  розміру  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  1  січня
звітного (податкового) року.

– для квартири ( квартир), загальна площа яких  перевищує 240 кв. метрів, або житлового
будинку (будинків), загальна площа яких  перевищує 500 кв. метрів в розмірі 2,7 відсотка
розміру  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  1  січня  звітного
(податкового) року.

– для  різних  видів  об'єктів житлової  нерухомості,  що  перебувають  у  власності   одного
платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. метрів в розмірі 1
відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року.

– для  різних  видів  об'єктів житлової  нерухомості,  що  перебувають  у  власності   одного
платника податку, сумарна загальна площа яких  перевищує 740 кв. метрів в розмірі 2,7
відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року.
Б. Для юридичних осіб:  

– для квартир,  загальна площа яких не перевищує  240 кв.  метрів,  та житлових будинків,
загальна  площа  яких  не  перевищує  500  кв.  метрів    в  розмірі   1  відсотка   розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

– для  квартир,  загальна  площа  яких   перевищує  240  кв.  метрів,  та  житлових  будинків,
загальна  площа  яких   перевищує  500  кв.  метрів    в  розмірі   2,7  відсотка   розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

2.  Рішення міської ради № 648 від 25 грудня 2013 року “Про встановлення ставки податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.” вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова Збаража Р. С. Полікровський
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