УКРАЇНА

ВИТЯГ

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІПКИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( двадцять п»ята сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
19 вересня 2018 року

с. Вишневе

Щодо внесення змін та доповнень до Положень,
затверджених рішенням сесії «Про встановлення та
затвердження місцевих податків і зборів на території
сільської ради», від 29 січня 2015 року
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та відповідно до вимог Закону України від 10.07.2018 року № 2497 –
VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів
України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських
господарств»
СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Положення «Про місцевий податок на майно в
частині плати за землю» затвердженого рішенням сільської ради від 29 січня
2018 року, «Про встановлення та затвердження місцевих податків і зборів на
території Вишнівської сільської ради», а саме:
1.1. У розділі 4 «База оподаткування земельним податком»:
підпункт 4.2.1 пункту 4.2 викласти в такій редакції:
«4.2.1. Податок за лісові землі складається із земельного податку та
рентної плати, що визначається податковим законодавством»,
пункт 4.2 доповнити підпунктом 4.2.3. такого змісту:
«4.2.3. Ставки податку за один гектар лісових земель встановлюються
відповідно до розділу 5 цього Положення»
1.2. У розділі 5 «Ставки земельного податку»:
пункт 5.1 доповнити підпунктом 5.1.3. такого змісту:
«5.1.3. Ставка податку за один гектар лісових земель встановлюється в
розмірі 3 відсотки від нормативної грошової оцінки земельних ділянок».

пункт 5.2 доповнити підпунктом 5.2.2 такого змісту:
5.2.2. Ставка податку за один гектар лісових земель, що розташовані за
межами населених пунктів та нормативну грошову оцінку яких не проведено
встановлюється в розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;
(Ставки земельного податку по лісових землях, в розрізі земель
лісогосподарського призначення, за формою Додатку 1 затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 на 1
аркуші додається).
2. Зміни до Положення Про місцевий податок на майно в частині плати
за землю» затвердженого рішенням сільської / селищної ради, що вказані в
пункті 1 цього рішення застосовуються з 15.08.2018 року.
3. Секретарю сільської ради Корнієнко Оксані Василівні забезпечити
оприлюднення
зазначеного
рішення
на
офіційному
веб-сайті
сільської/селищної ради та копію рішення надати до Ріпкинського відділення
Чернігівської ОДПІ.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань бюджету, комунальної власності, соціальноекономічного розвитку та земельних відносин.

Сільський голова

Т.О.Теребило

