
BaryTiнcbкa MicbKa рада
ЧеркасъкоТ областi

рIшЕння

вiд 29.06.2017 J\b з4-5IVII

Про мiсцевi податки i збори
в м. BaTyTiHe на 2018 piK

Вiдповiдно до пiдпункту 24 пункту 1 cTaTTi 26 Закону УкраiЪи <<Промiсцеве самовряДУlj}Ння в УкраiЪЬ, сrurей 7,10,пунктiв |2.з, \2.4 cTaTTi 12,статей 265,266, 267,268,268|-,?!?.rnu:" t йздiлу XIV подur*о"ого кодексуУкраiЪИ вiд 02,12,2010 Ns 2755,17 (iз змiнчr" ru доповненнями), мiсъка рада
ВИРIШИЛА:

1. Встановити насryпнi податки:
а) податок на майно, який складаеться з:
_ податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноТ дiлянки для об'ектiв,що перебувають у власностi фiзичних та юридичних осiб платникiв податку;- плати за землю;
_ транспортного податку;
б) единий податок;

2. Встановити насryпнi збори:
- збiр за мiсця. для паркування транспортних засобiв;
_ туристичний збiр.
з. Акцизний податок на реалiзацiю суб'ектами господарювання

роздрiбноi торгiвлi пiдакцизних rоuuрi".
4. Затвердити ставки мiсцевих податкiв i зборiв згiдно додатку.5, Визнати таким, що втратило .I"""i.r" з 01.01.2018 рiшенняВатутiнсъкоi мiсъкоi ради вiд lз.01.2016 М l4-зNI <<Про мiсцевi податки iзборИ в м, BaTyTiHe ,izol7 piк) та рiшення вiд 26.0I.2017 <<Про внесення змiнДОРiШеННЯ МiСЬКОТРаДи вiд tЪ.Оz.zОlВМ 14-змI <про мi.це"i податки i зборив м. BaTyTiHe на 2017 piк>.

6. .Щане рiшення инностi з 01.01.2018.
7. Опублi

ради вiдповiдно
8.к

бюджетну та з

Мiський

масовоi iнформацii та на сайтi мiсъкоТ
нодавства.
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ffодаток
до рiшення MicbKoT ради
вiд 29.06.20|7 Ns З4-5IVII

1. Податок на
1.1. ГIлатниками

нерезиденти, якi €
HepyxoMocTi.

Об'ектом оподаткування е об'ект
тому числi його частка.

житловоi та нежитловоi HepyxoмocTi, в

ВизначиТи об'скТ оподаткУваннrI, платникiв податку, податковий перiодта iншi обов'язКовi елементи податку на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельноiдiлянки, згiдно зi cTaTTi 266Податкового кодексу УкраiЪи.
Базою оподаткування с заг€Lльна площа об'екта житловоi та нежитловоiHepyxoMocTi, в тому числi його часток.
1.2. Пiльги iз сплати податку.
|,2,|, База оподаткування об'екта/об'ектiв житловоТ HepyxoMocTi, в томучислi ik часток, що перебуваютъ у власностi фiзичноi особи - платникаподатку, зменшуеться:

а) длЯ квартирИ/квартиР незалежно вiд ix кiлькостi - на б0 кв. MeTpiB;б) ДЛЯ ЖИТЛОВОГО бУДИНкУ/будинкiв незалЙ"о вiд ix кiлъкостi _ на 120 кв.MeTpiB;
в) для рiзних типiв об'ектiв житловоi HepyxoMocTi, тому числi ix чаоток

платника податку
числi ik часток) - на

Ставки мiсцевих податкiв i зборiв.

нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки.податку с фiзи_чнi та юридичнi особи, в тому числiвласниками об'ектiв житловоi таlабо нежитловот

(у разi одночасного\.у patЗl одночасного перебування у власностi
ТllртирИ/квартиР та житлОвогО будинку/будинкiВ, У Тому
180 кв. MeTpiB.

1,2,2, Щля госПодарськиХ споруД, якi знаходятъся в межах одногобудинковолодiння, та переъу"uоr" у власностi фiзичноi особи ставка податкустановить - 0 вiдсоткiв вiд розмiру мiнiмальнот заробiтноi плати встановленоiзаконоМ на 1 сiчня звiтного (податкового року), за 1 кв. м бази оподаткування.У разi перебування у власностi фiзичноij о.Ьб" кiлъкох будинковолодiнь, наякиХ розташоВанi господарськi споруди, оподаткуванню за ставкою 0 вiдсоткiвпiдлягають .о.подuр.rоi споруди, що розташованi в межах одногобудинковолодiння за вибором платника податку.
lля сховищ, як захисних споруд цивiльного захисту, якi вiдповiдно доЩержавного класифiкатору будiвепi'ru .;Й визначенi як будiвлi, маютьзбережене функцiон*"о призначення захисних споруд (забезпеченiможливiстю приведення ik у готовнiстъ до використання за призначенням устрок, що не перевищуе t2 годин згiдно з вимогами до використання захиснихспоруд для господарських, культурних та побутови" .rоrрй) ставка податкусТаноВиТъ - 0 вiдсоткiв вiД розмiрУ MiHiM-uroi' заробiтноii.rй" встановленоiзаконом на 1 сiчня звiтного (подажового року), за 1 кв. м бази оподаткування.
1,2,З, СТаВКа ПОДаТКУ ДЛЯ Об'екrlв неЙrловоi HepyxoMocTi, зазначених упунктi 1,3, що перебувають у власностi фiзичн""' ,u ,р"дr.r""" осiб,зменшуються на:



- 0,1 ВiДСОткiв для зони 2 (ц. об'екти нежитловоТ HepyxoMocTi юридичнихl
Та фiЗИЧНИХ осiб, що знаходяться за межами залiзничноi колii вiд центру MicTa);

- 0,2 ВiДСОтка для зони 3 (ц. об'скти нежитловоi HepyxoMocTi юридичних
та фiзичних осiб, що знаходяться в мiкрорайонi Аварtйнийта с. Скаливатка).

|.2.4. БаЗа оподаткування об'ектiв нежитловоi HepyxoMocTi, що
ПеРебУваюТь у власностi фiзичноТ особи - платникiв податку, зменшуеться:

- для гаражу на 40 кв. MeTpiB.
Зменшення бази оподаткування надасться один раз за базовий

ПОдатковиЙ (звiтниЙ) перiод i застосовуеться до об'екта житловоi таlабо
НеЖИТЛОВОi HepyxoMocTi, у якiЙ фiзична особа - платник податку заресстрована
В установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-
яКОГо iншого об'екта житловоI HepyxoMocTi, який перебувае в його власностi.

1.3. Ставка податку для об'ектiв житловоi та нежитловоi HepyxoMocTi,

\-

ЩО перебУВаЮть у власностi фiзичних та юридичних осiб становить - 1 вiдсоток
вiд розмiру мiнiмальноi заробiтноТ плати встановленоi законом на 1 сiчня
звiтного (податкового року), за 1 кв. м бази оподаткування.

Встановити наступнi ставки податку для об'ектiв
HepyxoMocTi, що перебувають у власностi фiзичних та юридичних осiб у
вiдсотках до розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати, встановленоi законом на 01
сiчня звiтного (податкового) року за 1 кв.м бжи оподаткування, а саме:

нежитлово1

Nь
п/п

Об'скти нежитловоi HepyxoMocTi Ставки
податкY

1 Будiвлi готельнi 0,9
2 Будiвлi офiснi 0.7
a
J Будiвлi торгiвельнi 0,7
4 Гаражi 0,4

5

Iншi об'екти нерухомого майна, що використовуеться
суб' ектами господарюванн я для обслуговування основноi
господарськоi дiяльностi такого платника

014

6 Будiвлi для публiчних виступiв 0,7

При цьому врахувати, що:
а) бУдiвлi готельнi - готелi, мотелi, кемпiнги, пансiонати, ресторани та

баРи, тУристичнi бази, гiрськi притулки, табори для вiдпочинку, будинки
вiдпочинку;

б) будiвлi офiснi - будiвлi фiнансового обслуговування, адмiнiстративно-
побутовi будiвлi, будiвлi для конторських та адмiнiстративних цiлей;

в) будiвлi торговельнi - торговi центри, унiвермаги, магазини, критi
ринки, павiльЙони та зали для ярмаркiв, станцii технiчного обслуговування
автомобiлiв, iдальнi, кафе, закусочнi, бази та скJIади пiдприемств торгiвлi й
громадського харчування, будiвлi пiдприемств побутового обслуговування;

г) гаражi - гаражi (наземнi й пiдземнi) та критi автомобiлънi стоянки;
г) будiвлi для публiчних виступiв (казино, iгорнi будинки);
д) господарськi

примiщення, до яких н€шежать capai, хлiви, гаражi, лiтнi KyxHi, майстернi,



вбиральнi, погреби, навiси, котельнi, бойлернi, трансформаторнi пiдстанцii
тощо;

е) iншi будiвлi.
1.4. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюе к€шендарному року.
1.5. Обчислення суми податку здiйснюеться вiдповiдно до Порядку,

ВИЗнаЧеноМу пунктом 266.7. та цунктом 26б.8 cTaTi 266 Податкового кодексу
УкраТни.

1.6. Податок сплачуеться в Порядку та в строки визначенi пунктом 266.9.
та пунктом266.10 cTaTTi 266 Податкового кодексу Украiни.

1.7. ПоДання звiтностi вiдбуваеться вiдповiдно до норм Податкового
кодексу Украiни.

2. Податок на землю.
2.I. Г[патниками земельного податку с власники земельних дiлянок,

ЗеМеЛЬних часток (паiв) та землекористувачi з урахуванням особливостеЙ
визначених пунктом 2б9.1. статгi 2б9 Податкового кодексу УкраiЪи.

2.2. Визначити, що об'сктом оподаткування е земельнi дiлянки, якi
перебувають у власностi або користуваннi та земельнi частки (паi), якi
перебувають у власностi з урахуванням особливостей визначених пунктом
270.|. cTaTTi 270 Податкового кодексу Украiни.

2.3. Базою оподаткування с нормативна грошова оцiнка земельних
дiлянок, розташованих на територii м. BaTyTiHe та с.Скаливатка, з урахуванням
коефiцiента iндексацii, визначеного вiдповiдно до Податкового кодексу
УкраiЪи, а також площа земельних дiлянок, нормативну грошову оцiнку яких
не проведено.

2.4. База оподаткування розраховуеться з ypaxyBaHIuIM пiльг,
передбачених статтями 281 та 282 Податкового кодексу УкраiЪи, а також
звiльняються:

- ОРГани державноi влади та органи мiсцевого самоврядування, органи
ПрокУратури, ЗброЙнi Сили УкраТни, якi повнiстю утримуються за рахунок
коштiв державного або мiсцевих бюджетiв;

- релiгiйнi органiзацiТ УкраiЪи, статути (положення) яких зареестровано у
встановленому законом порядку, за земельнi дiлянки, наданi для будiвництва i
обслуговування культових та iнших будiвель, необхiдних для забезпечення ik
дiяльностi;

- caнaTopHo-KypopTHi та оздоровчi заклади громадських органiзацiй
iнвалiдiв, реабiлiтацiйнi установи цромадських органiзацiй iнвалiдiв;

- дошкiльнi та загальноосвiтнi навчzlльнi заклади, заклади культури, науки,
освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, фiзичноi культури та спорту, якi
повнiстю утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв;

- iншi пiдприсмства, установи, органiзацii, заклади, що повнiстю
утримуються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв;

- об'екти природо-заповiдного фонду мiсцевого значення.
2.5. Визначити земельнi дiлянки, якi не пiдлягаютъ оподаткуванню з

урахуванням особливостей визначених статтею 28З Податкового кодексу
Украiни та особливостi застосування пiльгового оподаткування вiдповiдно до
cTaTTi 284 Податкового кодексу УкраiЪи.

)) Визначити, об'сктом



2.6.Встановити розмiр плати податку за зейелънi дiлянки:
2.6.|. Ставку земельного податку за земельнi дiлянки, якi знаходяться управi власностi фiзичних та юридичних осiб, нормативну грошову оцiнку 

"*"*проведено, що знаходиться в межах MicTa BaTyTiHe та села Скаливатка, у
розмiрi 1 вiдсотка вiд iх нормативноТ грошовоi оцiнки;

2.6.2. СтавкУ податкУ за земельнi дiлянки, що перебувають у власностi
фiзичних осiб та використовуються ними для обслу.о"у"u"ня iндивiдуальних
житлових будинкiв, сацових i дачних будинкiв, iндивiду€tлъних гаражiв у
розмiрi 0,1 вiдсотка вiд ix нормативноi грошовоi оцiнки;

2.6.З. СтавкУ податкУ за земельнi дiлянки, якi перебувають у постiйному
користуваннi суб'ектiв господарювання фiзичних та юридичних осiб (KpiM
державноi та комунальноТ
грошовоi оцiнки;

власностi) у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд iх нормативноi

2.6.4. СтавкУ податкУ для власникiв нежилого примiщення (його частин)
у багатоквартирному житловому будинку у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд нормативноi
грошовоi оцiнкИ за площi пiд такими примiщеннями (ik частинами) з
урахуванням пропорцiйноi частки прибудинковоi територii;

2.6.5. Ставку податку для юридичних осiб за земельнi дiлянки, зайнятi
житловим фондом (з урахуванням земель, що перебувають в постiйному
користуваннi KpiM державноТ та комуналъноi форми власностi) у розмiрi 0,1
вiдсотка вiд ik нормативноi грошовоi оцiнки;

2.6.6. Ставку податку для сiльськогосподарських угiдь у розмiрi 0,5
вiдсотка вiд ix нормативно грошовоi оцiнки.

якщо платники земельного податку, якi користуються пiльгами з цього
податку, надають в оренду земельнi дiлянки, okpeMi будiвлi, споруди або ik
частини, податок за Taki земельнi дiлянки та земельнi дiлянки пiд такими
будiвлями (ix частинами) сплачуеться на загальних пiдставах з урахуванням
прибудинковоТ територiТ.

щя норма не поширюеться на бюджетнi установи у разi надання ними
будiвель, споруд (ix частин) в тимчасове користування (оренду) iншим
бюджетним установам, дошкiльним, загальноосвiтнiм навч€lльним закладам
незалежно вiд фор, власностi i джерел фiнансування.

2.7. БазовиМ податковим (звiтним) перiодом для плати за землю е
календарний piK.

Dазовии податковий (звlтний) ptK починаеться 1 сiчня i закiнчуеться 31
грудня того ж року (для новостворених пiдприемств та органiзацiй, а також узв'язку iз набуттям права власностi таlабо користування на HoBi земельнi
дiлянки (або iT частки) може бути меншим 12 мiсяцiв).

2.8. ГIлаТа за земЛю зарахОвуетьсЯ до вiдпОвiдних мiсцевих бюджетiв у
порядку, визначеному Бюджетним кодексом Украihи для плати за землю.

2.9. Власники землi та землекористувачi сплачують плату за землю
вiдповiдно до статей 286-288 Податкового кодексу Украiни.

3. Транспортний податок.
3.1. ВизНачити, що платНикамИ податкУ е фiзичнi та юридичнi особи, в

тому числi нерезиденти, якi мають зареестрованi в ykpaiHi згiдно з чинним

Базовий податковий (звiтний) plK сiчня



законодавством власнi легковi автомобiлi, що вiдповiдно до пунк ту 267.2.cTaTTi267 Податкового кодексу Украiни е об'ектом оподаткуваннrI.
з,2, Визначити, що об'ектом оподаткування е легковi автомобiлi, з рокувипуску яких минуло не бiльше п'яти poKiB (включно) та середньоринковаBapTicTb якиХ становитЬ понаД З75 розмiрiв мiнiмальноI заробiтноi плати,ВСТаНОВЛеНОi ЗаКОНОМ На 1 сiчня податковогЬ (звiтного) pory, ; r;;;;";;;;;особливОстей визначениХ пунктУ 267.2. cTaTTi zBi 

- 
Пiдаткового кодексуУкраiЪи.

З.З. Базою оподаткування е
оподаткування вiдповiдно до пункту
Украiни.

легковий автомобiль, що е об'сктом
267.З. стаггi 267 Податкового кодексу

встановлюються з розрахунку на календарний piK уза кожен легковий автомобiлъ, що е об'ектом
до пункту 267.4. cTaTTi 267 Податкового кодексу

3.4. Ставки податку
розмiрi 25000 |ривень
оподаткування вiдповiдно
Украiни.

3.5. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюе календарному року.3,б, ПОДаТОК СПЛаЧУеТЬСЯ За мiсцепг ресстрацii об'сктiв оподаткування iзараховУетьсЯ до вiдповiдного бюджету згiдно з положеннями Бюджетного
кодексу Украiни.

З.7. обЧисленнЯ сумИ податкУ здiйснюетъся вiдповiдно до Порядку,визначеному пунктом267.6 cTaTTi 267 Податкового кодексу Украihи. - , I

3.8. Транспортний податок сплачуеться:
а) фiзичними особами - протягом б0 днiв з дня врученшl податкового

повiдомлення-рiшен ня ;

a,L, U,I,авкИ единогО податкУ встановлюються у вiдсотках (фiксованiставки) до розмiру мiнiма-гtьноi заробiтноi плати, встановленоi законом на 1сiчня податкового,(зliтного) року (далi-мiнiмальна заробiтна плата) та третьоi
ставки).
податку з розрахунку на

б) юридичними особами - авансовими внесками щоквартulлу до З0 числамiсяця, що наступае за звiтним кварт€Lлом, якi вiдображаються в рiчнiйподатковiй декларацii.

4. €диний податок.
4.1. Ппатники податку, базата об'ект

порядок нарахування та строки сплати та
податку визначаютъся згiдно iз главою 1

УкраiЪи.
4.2. Ставки

групи платникiв - у вiдсотках до доходу (вiдсотковi
4.З. Встановити наступнi ставки единого

календарний мiсяцъ:
1) для першоi групи платникiв единого податку - 8 вiдсоткiв до розмiрупрожитвОкогО MiHiMyMY встановЛеногО на 1 сiчНя податКовогО (звiтногоl роriЙякi проводять пiдприемницьку дiялънiсть в межах MicTa,- 10 вiдсоткiв.до розмiру прожиткового MiHiMyMy встановленого на 1сiчня податкового (звiтного) POкY, якi проводятъ пiдприсмницьку дiяльнiсть замежами MicTa ;

оподаткування, податковий перiод,
iншi обов'язковi елементи aд"по.о
роздiлу ХIV Податкового кодексу



РокУ, якi проводять пiдприемницъку дiяльнiсть в межах MicTa;

- 20 вiдсоткiв вiд мiнiмальноi заробiтноi плати встановленОi На 1 сiчня
податкового (звiтного) ро*у, якi проводять пiдприемницьку дiяльнiсть за

межами MicTa.
4.З.|. Вiдсоткова ставка единого податку для платникiв третьоТ ГрУПИ

встановлюеться у розмiрi
1) 3 вiдсотки доходу - у разi сплати податку на додану BapTicTb ЗГlДнО З

Податковим кодексом Украiни;
2) 5 вiдсоткiв доходу - у разi включення податку на додану вартlСтЬ ДО

складу единого податку.
4.4. Ставки сдиного податкУ для суб'ектiв госгtодарювання, якi не з€вначен1

в пiдпунктi 4.3. встановлюеться вiдповiдно до пунктiв 29з.3,29з.9 cTaжi 29З

Податкового кодексу УкраiЪи.

5. Збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв.
5.1. Визначити, щО платникамИ зборУ С юридичнi особи, ix фiлii

(вiддiлеНня, предСтавництва), фiзичнi особи-пiдприемцi, якi згiдно з рiшенням
Micbkoi Ради органiзовують та провадять дiяльнiсть iз забезпечення паркуваннrI

транспортних засобiв на майданчиках для платного паркуваннrI та спецiалъно

вiдведених автостоянках.
5.2. Перелiк спецiЕUIьних земельних дiлянок, вiдведених для органiзацii та

провадження дiяЛьностi iз забезПечення паркування транспортних засобiв, в

якомУ з€вначаються iх мiсцезнаходженнrl, загаJIьна площа, технiчне

облаштування, кiлькiсть мiсць для паркування транспортних засобiв,

затверджуеться окремим рiшенням MicbKoi ради.
5.3. Визн ачити, що об'сктом оподаткуваннrI с земельна дiлянка,) яка згiднО

з рiшенням Micbkoi ради спецiально вiдведена для забезпечення паркування

транспортних засобiв на автомобiльних дорогах загального користування,

тротуарах або iнших мiсцях, а також комун€tлънi стоянки (будiвлi, споруди, iХ

частини), якi побудованi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету.

5.4. Базою оподаткування е площа земельноi дiлянки, вiдведена дJUI

паркування, атакож площа комун€lльних стоянок (булiвлi, споРУДИ, ix ЧаСТИНИ),

якi побулованi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету.
за кожнии день провадженнrI

дiяльностi iз забезпечення паркування транспортних засобiв у гривнях за 1

квадратний метр площi земельноi дiлянки, вiдведеноi для органiзацii та

провадженшI такоТ дiяльностi _ 0,03 вiдсотка ( вiд розмiру мiнiмальноТ

заробiтнОi плати, установЛеноI закОном на 1 сiчня податкового (звiтного) року.
5.6. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюе календарному

кварталу.

б. Туристичний збiр.
податковий перiод,
та iншi обов'язковi

6.1. Визначити базу та об'ект оподаткування,

особливостi справляння збору, порядок сплати збору

елементи туристичного збору згiдно зi cTaTTi 268 Податкового кодексу Украiни.

6.2. Ставка збору встановлюеться у розмiрi 1 вiдсотка до бази справляння

збору, визначеноi пунктом268.4 cTaTTi 268 Податкового кодексу УкраiЪи.



б.3. Справляння збору здiйснюеться:
6.3.1. Адмiнiстрацiями готелiв, кемпiнгiв, мотелiв, гуртожиткiв для

будинки
на правl

(квартири),
користування

уповноважуються Ватутiнською мiською радою справJUIти збiр на умовах
вiдповiдного договору.

6.4. Базовий податковий (звiтний) гrерiод дорiвнюе календарному
кварт€tлу.

7. Акцизний податок.
7.1. Акцизний податок встановлюеться згiдно Податкового кодексу

Украiни вiд 02.12.20|0 Ns 2755-VI (зi змiнами).
7.2. Платником акцизного податку е особа - суб'ект господарюваннrI

роздрiбноi торгiвлi, яка здiйснюс реалiзацiюроздрlоноt торгtвлl, яка здiйснюс реалiзацiю пiдакцизних ToBapiB.
7.з. об'ектом оподаткування е реалiзацiя суб'ектами господарювання

роздрiбноi торгiвлi пiдакцизних ToBapiB.
7.4. БазОю оподаткування с BapTicTb (з податком на додану BapTicTb)

пiдакциЗних ToBapiB, що реалiзованi вiдповiдно до пiдпункту 2|З.У9. пункту
213.|. cTaTTi 213 Податкового кодеку УкраiЪи.

7.5. Що пiдакцизних ToBapiB належать:
- спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти,- спирт етиловий та 1нш1 спиртовi дистиляти, €UIкогольнi напоi,
- тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну;- нафтопродукти, скраплений Гш, речовини. що викоrскраплений Гш, речовини, Що використовуються
компоненти моторних п€tлив, п€lливо моторне €Lльтернативне;
- автомобiлi легковi, кузови до них, причепи та напiвпричепи, мотоцикли,
транспортнi засоби, призначенi для перевезеннrI l0 осiб i бiльше, транспортнi
засоби для перевезення вантажiв.

7.6. Щатою виникнення податкових зобов'язань щодо реалiзацii
суб'ектами господарювання роздрiбноi торгiвлi пiдакцизrr"* ,o"upb е дата
здiйснення розрахунковоi операцii вiдповiдно до Закону vкраiъи <про
застосування peccTpaTopiB розрахункових операцiй в сферi торгiвлi,
громадсЬкого харчування та послуг)), а у разi реалiзацii ToBapiB фiзичними
особами - пiдприсмцями, якi сплачують единий податок, - е дата надходження
оплати за проданий товар.

7.7. Суми податку перераховуються до бюджету суб'ектом
господарювання роздрiбноi торгiвлi, якпй здiйснюе реалiзацiю пiдакцизних
ToBapiB, протягоМ 10 календарниХ днiв, щО настаютЬ за ocTaHHiM днем
вiдповiдНого граничного строку, передбаченого цим Податковим Кодексом для
подання податковоi декларацiI за мiсячний податковий перiод.

особа - суб'ект господарювання роздрiбноi торгiвлi, який здiйснюе
реалtзацiю пiдакцизних ToBapiB,

реалiзацii таких ToBapiB.

приlжджих та 1ншими закладами готельного типу, санаторно-курортними
закJIадами.

6.З.2. Квартирно-посередницькими
неорганiзованих осiб на поселення у
фiзичним особам на правi власностi або
найму.

органiзацiями, якi

6.з.3. Юридичними особами або фiзичними особами - пiдприемцями, якi

пиво;

направляютъ
що нzLпежать
за договором

сплачуе податок за мiсцем здiйснення



ь:

7.8. Базовий податковий перiод для сплати податку вiдповiдае
кЕLлендарному мiсяцю.

Суб'скТ господаРювання роздрiбноi торгiвлi, який здiйснюе реалiзацiю
пiдакциЗних ToBapiB, подае щомiсяця не пiзнiше 20 числа HacTy.r"oio перiоду
контролюючому органу за мiсцем ресстрацiт декларацiю акцизного податку за
формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового
Кодексу.

8. Bci питаннЯ не вреryЛьованi цим рiшенням реryлюються вiдповiдно до
норм Податкового кодексу УкраiЪи та дiючих нормативно-правових aKTiB.

9. ВiдпОвiда_гlьнiСть за правильнiсть обчислення, цовноту справляння i
своечаснiсть сплати або перерахування до мiського бюджеry мiсцевих податкiв
покладаетьсЯ на платникiв, для мiсцевих зборiв на органи (органiзацii),
уповноваженi справляти вiдповiднi платежi.

10. Контроль за правилънiстю обчислення, повнотою та своечаснiстю
сплати мiсцевих податкiв та зборiв здiЙснюеться податковим органом.

Мiський о.Б.Лисюк
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