
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
      ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ

Від 29 січня 2015  року         № 943  м.Збараж

Про  встановлення  ставок

податків,  які  надходять  до

місцевого бюджету.

       Відповідно до пп. 24,28 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пп.

12.3,  12,5  ст.  12  Податкового  кодексу України,  п.  4  розділу  ІІ  Прикінцевих  положень   Закону

України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України

щодо податкової реформи” від 28 грудня 2014 року №71-ІІІ  сесія міської ради

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на 2015 рік ставки податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної

ділянки:

1.1  для  житлової  нерухомості,  яка  перебуває  у  власності  фізичних  осіб  0.1  відсоток  розміру

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.

метр бази оподаткування;

1.2 для житлової нерухомості, яка перебуває у власності юридичних осіб — 0.2 відсотки розміру

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.

метр бази оподаткування;

1.3 для нежитлової нерухомості, яка перебуває у власності фізичних та юридичних осіб в розмірі:

а)   будівлі  готельні,  будівлі  офісні,  будівлі  торговельні  —  0.5  відсотка  розміру  мінімальної

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази

оподаткування;

б)  гаражі  та  криті  автомобільні  стоянки — 0.05 відсотка  розміру мінімальної  заробітної  плати,

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

в) будівлі промислові та склади — 0.1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої

законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;



г) будівлі для публічних виступів -  1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої

законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

д)  господарські  присадибні  будівлі  —  0.02  відсотки  розміру  мінімальної  заробітної  плати,

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

е) інші будівлі — 0.5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1

січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

             2. Зменшити базу оподаткування об'єкта  (об'єктів) житлової нерухомості, в тому числі їх

часток, що перебувають у власності фізичних осіб-платників  податку на:

а) для квартири (квартир) незалежно від їх кількості — 120 кв. метрів;

б)  для житлового будинку (будинків) незалежно від їх кількості — 240 кв. метрів;

в) для різних типів  об'єктів житлової нерухомості,  в тому числі їх часток ( у разі  одночасного

перебування у власності  платника податку квартири (квартир) та житлового будинку (будинків), в

тому числі їх часток — на 360 кв. метрів.

            3. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки релігійні

організації України,  статути (положення) яких, зареєстровані у встановленому законом порядку та

використовуються  для  забезпечення  діяльності,  передбаченої  такими статутами  (положеннями),

міські комунальні підприємства,  об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, інвалідів І-

ІІ груп, учасників АТО.

        4. Звільнити від сплати податку на  об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності

фізичних та юридичних осіб-платників податку, такі як вбиральні, погреби, погреби — підвали під

господарськими будівлями, навіси.

               5. Встановити з 01.01.2015 року ставку транспортного податку для фізичних та юридичних

осіб, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі,

які використовувалися до 5 років  і мають  об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см в розмірі

25000 гривень на календарний рік за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

            6. Затвердити ставку туристичного збору на 2016 рік в розмірі 1 відсоток до бази справляння

збору (вартості усього періоду проживання) за вирахуванням податку на додану вартість.

        7.  Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підриємців платників податку

першої-другої груп у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати:

- 10 відсотків для платників  єдиного податку першої групи;

- 20 відсотків для платників єдиного податку  другої групи.

         8.  Встановити  в межах, визначених Податковим кодексом України,  ставку акцизного

податку з реалізованих суб'єктами  господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива,

алкогольних  напоїв,  тютюнових  виробів  та  промислових  замінників  тютюну,  нафтопродуктів,

скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив) безпосередньо

громадянам та кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно

від  форми  розрахунків,  в  тому  числі  на  розлив  у  ресторанах,  кафе,  барах,  інших  суб'єктах



господарювання громадського харчування, у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану

вартість).

                    9.  Звільнити  з 01.02.2015 року по 31.12.2015 року від сплати земельного податку, що

надходить до місцевого бюджету  міські комунальні підприємства, дошкільні та загальноосвітні

навчальні  заклади  комунальної  форми  власності,  заклади  культури,  освіти,  охорони  здоров'я,

соціального захисту, фізичної культури та спорту на території міської ради.

                10. Скасувати  збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, так як

згідно  із  Законом  України  “Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  та  деяких

законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28 грудня 2014 року №71-ІІІ  такий збір

не справляється.

                11.  Рішення оприлюднити на сайті міської ради, а копію рішення надати  Збаразькій

ОДПІ ГУ Міндоходів  у Тернопільській області.

                      12.  Затвердити  Положення по місцевих податках і зборах (додатки 1-5).

                     13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію

з питань бюджету та соціального захисту населення.

 Міський голова  Збаража Полікровський Р.С.
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