УКРАЇНА
НЕЛІПИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Свалявського району , Закарпатської області
шістнадцята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від „ 15 ” червня 2017 р. № 187
с.Неліпино.
Про встановлення ставок податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території
Неліпинської сільської ради на 2018 рік .
Розглянувши пропозиції постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів,
бюджету та здійснення підприємницької діяльності, керуючись статтею 143 Конституції України,
ст.ст. 7, 8, 10, 12, 14, 266 Податкового кодексу України, ст. 26 «Про місцеве самоврядування в
Україні», Неліпинська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Встановити на території Неліпинської сільської ради відповідно до
пп. 266.5.1. п.
266.5. ст. 266 ПКУ ставки податку для об’єктів житлової та / або нежитлової нерухомості , що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб , ставку податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки у розмірі 0,1 відсотків розміру мінімальної заробітної плати ,
встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року , за 1 кв. метр бази оподаткування.
1.1.Звільнити від
оподаткування господарські будівлі — допоміжні ( нежитлові)
приміщення до яких належать сараї , хліви , літні кухні , вбиральні , навіси , погриби , які
використовуються громадянами для ведення особистого підсобного господарства .
1.2.Звільнити від оподаткування релігійні організації України , статут ( положення) яких
зареєстровано у встановленому законом порядку , виключно для будівництва і обслуговування
культових та інших будівель , необхідних для забезпечення їх діяльності.
2.Це рішення набирає чинності та застосовується з 1 січня 2018 року.
3.Дане рішення офіційно оприлюднити до 15 липня, що передує бюджетному періоду, в
якому планується застосування встановлених ставок на сайті Свалявської РДА.
4.Копію даного рішення надіслати в Свалявське відділення Мукачівської ОДПІ ГУ ДФС
України у Закарпатській області.
5.Вважати таким, що втратило чинність рішення дванадцятої сесії сьомого скликання
(першого пленарного засідання) №157 Неліпинської сільської ради від 03 лютого 2017 року “Про
встановлення ставок податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки на території
Неліпинської сільської ради”
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
економіки ,планування, фінансів та бюджету , здійснення підприємницької діяльності /Головнич
М.І./.

Сільський голова _______________________В.В. Брудняк

