УКРАЇНА
Сусківська сільська рада Свалявського району
Закарпатської області
_______________ сесія сьомого скликання
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від _______________ 2017 року
Про місцеві податки та збори на 2018 рік
Відповідно до ст.143 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись Податковим кодексом України з урахуванням змін,
внесених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у
2017 році» від 20.12.2016 року №1791-VIII, заслухавши пропозиції постійної комісії з питань
економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням
приватизації, сільська рада вирішила :
1.Встановити на території сільської ради на 2018 рік наступні місцеві податки і збори:
1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
а)для об’єктів житлової нерухомості;
б)для об’єктів не житлової нерухомості;
2). Транспортний податок
3). Плата за землю (земельний податок)
4). Туристичний збір
5). Збір за місця для паркування транспортних засобів.
6). Єдиний податок для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.
2.Затвердити :
1) Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
(додаток № 1).
2) Положення про транспортний податок (додаток № 2)
3) Положення про плату за землю (земельний податок) (додаток №3)
4) Положення про туристичний збір (додаток № 4)
5) Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів(додаток № 5)
6) Положення єдиний податок для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності
(додаток №6)
3. Затвердити аналіз регуляторного впливу та звіт про базове відстеження результативності
регуляторного акта - " Про місцеві податки та збори на 2018 рік».
4. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.
5.Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті та інформаційному стенді в приміщенні
сільської ради до 15 липня 2017 року, та в десятиденний термін з дня оприлюднення рішення
направити для контролю в Свалявське відділення Мукачівської ОДПІ Головного управління
ДФС у Закарпатській області.
6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної
реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації.
Сільський голова

Талабішка М.М.

