
З Б А РАЗ Ь К  А  М І С Ь К А  РАД А
                          Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б ЛАСТ І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Д ВАД Ц Я Т Ь  Т Р Е ТЯ  С Е С І Я

РІШЕННЯ

№VІІ/23/__  від 01 червня 2018 року

Про встановлення місцевих 
податків і зборів на 2019 рік

        Відповідно до статті  7, пункту 12.3 статті  12, абзацу четвертого підпункту
266.4.2  пункту  266.4,   статті  266  та  абзацу  другого  пункту  284.1  статті  284
Податкового  кодексу  України,   керуючись  пунктом 24   частини  першої  статті  26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

            1.Встановити на території Збаразької міської ради на 2019 рік такі податки і

збори:

1)  податок на майно:

а) податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

- для об»єктів житлової нерухомості;

-для об»єктів  нежитлової нерухомості;

б) плата за землю (земельний податок);

в) транспортний податок;

2)  єдиний податок;

3) туристичний збір;

2. Затвердити:



2.1  Положення  про  податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки

(додаток1).

2.2   Положення  про плату за землю (земельний податок)  (додаток 2).

2.3 Положення про транспортний податок (додаток3).

2.4 Положення про єдиний податок (додаток 4).

2.5 Положення про туристичний збір (додаток 5).

3. Оприлюднити це рішення на сайті міської ради (повний текст).

4. Копію рішення надіслати Кременецькій об’єднаній державній податковій інспекції.

5.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  депутатську  комісію  з

питань бюджету та соціального захисту населення.

6.  Рішення  міської  ради  від  13.10.2015  року  №1193  «Про  встановлення  ставок

податків, які надходять до місцевого бюджету», №YІІ/3/4 від 01.02.2016 року «Про

внесення  змін  до  рішення   №1193  від  13.10.2015  р.  «Про  встановлення  ставок

податків,  які  надходять  до  місцевого  бюджету»  визнати  такими,  що  втрачають

чинність з 01.01.2019 року.

7. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

               

Міський  голова  Збаража Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ
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