
                                            

 

 

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від   31 січня  2017 року             №  16            3 сесія 1 скликання
с. Чорноморка

Про внесення змін до рішення Рівненської 
сільської ради № 3 від  17.01.2015 року 38 
сесії  6  скликання  «Про затвердження  
місцевих податків та зборів по  Рівненській 
сільській  раді» щодо транспортного податку

                       Відповідно до  статті  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  у зв’язку з прийняттям Закону України  від  28.12.2014 року  №  71-VІІІ  «Про
внесення змін до Податкового кодексу  України та   деяких законодавчих  актів  України
щодо податкової реформи»  відповідно до   статті 267 згідно,  враховуючи Закон України
№ 909-УІІІ від 24 грудня 2015 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  забезпечення   збалансованості   бюджетних
надходжень у 2016 році»,  з метою наповнення доходної частини сільського бюджету,
 сільська рада

ВИРІШИЛА:  в зв’язку з прийняттям Закону України від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ «Про 
внесення змін до Податкового  кодексу  України та  деяких  законодавчих  актів України 
щодо забезпечення збалансованості  бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21.12.2016 
року № 1797- VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 
інвестиційного клімату в Україні»  та внесенням  змін до Податкового   кодексу України,  
внести зміни до рішення  Рівненської  сільської ради № 3 від  17.01.2015 року 38  сесії  6  
скликання  «Про затвердження  місцевих податків та зборів по  Рівненській сільській  раді» у
пункті 2.1.2. «транспортний податок»  та читати його в наступній редакції:

1.  Встановити по  Рівненській сільській раді транспортний  податок  на  2017 рік.
2.  Затвердити  платників податку:

-   платниками  транспортного  податку  є   фізичні  та  юридичні  особи,  в  тому   числі
нерезиденти,  які  мають  зареєстровані  в  Україні   згідно   чинного  законодавства  власні
легкові автомобілі, що  відповідно до пункту 3 даного рішення  є   об’єктами оподаткування.

3.  Встановити об’єкти оподаткування:
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі,  з року випуску яких минуло не більше

п’яти  років  (включно)  та  середньоринкова  вартість  яких  становить  понад  375  розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така  вартість  визначається  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  реалізує
державну  політику  економічного  розвитку,  за  методикою,  затвердженою  Кабінетом
Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів
двигуна,  типу  коробки  переключення  передач,  пробігу  легкового  автомобіля,  та
розміщується на його офіційному веб-сайті.



4.  Встановити базу оподаткування:
-  базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування  відповідно  до
пункту  3 даного рішення.

5.  Встановити  ставку податку 
-  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень
за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3 даного
рішення.

     6.   Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
            7.   Порядок обчислення податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється
контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні
платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за
місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною
особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючий  орган  надсилає  податкове  повідомлення-рішення  новому  власнику  після
отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування  податку  та  надсилання  (вручення)  податкових  повідомлень-рішень  про
сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем
реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8. Порядок сплати податку
Податок  сплачується  за  місцем  реєстрації  об’єктів  оподаткування  і  зараховується  до

відповідного  бюджету  згідно  з  положеннями Бюджетного  кодексу  України та  рішення
сільської ради.
    9   Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:
а)  фізичними особами - протягом 60 днів з  дня вручення податкового повідомлення-

рішення;
б)  юридичними особами -  авансовими внесками щокварталу до 30 числа  місяця,  що

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

            10 .  Контроль за виконанням даного рішення покладається  на  постійну   комісію  
сільської  ради   з  питань  фінансів,  планування  та   формування   бюджету,  соціально-
економічного розвитку,  соціального захисту та праці,  житлово-комунального господарства
та транспорту;

Сільський голова                                                                                                      А.А. Дмитренко

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

