
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
            30.06.2020 №2                                                    ХLІV сесія селищної ради

смт. Воскресенське                                          восьмого скликання

Про  встановлення  місцевих
податків  та  зборів  на  території
об’єднаної  територіальної
громади  Воскресенської
селищної ради на 2021 рік 

       Відповідно до пункту 24 частини 1 статті  26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», керуючись нормами Податкового кодексу
України, враховуючи обговорення, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити  на  території  об’єднаної  територіальної  громади

Воскресенської селищної  ради наступні податки та збори на 2021 рік:
              1.1. єдиний податок.
              1.2 акцизний збір.

1.3 транспортний податок.
2.  Затвердити:  
2.1.Положення  про  розмір  ставки  єдиного  податку  для  суб'єктів

підприємницької діяльності (додаток 1).
2.2.  Положення  про  акцизний  податок  з  реалізації  суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (Додаток 2).
2.5. Положення про транспортний податок (Додаток 3).
3.  Визнати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  Воскресенської

селищної ради від 20.06.2019 р. № 11 «Про встановлення місцевих податків
та  зборів  на  території  об’єднаної  територіальної  громади  Воскресенської
селищної ради  на 2020  рік».

4.  Секретарю селищної ради (Білозор Т.П.)  довести дане рішення до
відома громадськості.

5. Дане рішення ввести в дію з 01 січня 2021  року.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності.
Селищний голова                                                        Олександр ШАПОВАЛОВ



                                                                       Додаток  1
                                                                  до рішення №2 ХLІV сесії селищної ради

                                                                              від 30.06.2020 р
                                                             

П О Л О Ж Е Н Н Я
про розмір ставки єдиного податку для 
суб'єктів підприємницької діяльності

1. Встановити ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) до розміру
мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  1  січня  податкового
(звітного)  року,  та  у  відсотках  до  доходу  фізичних  осіб  –  підприємців,  які
здійснюють  господарську  діяльність,  залежно  від  виду  господарської
діяльності, з розрахунку на календарний  місяць:

1.1. Для першої групи платників єдиного податку – до 10 (десяти) відсотків розміру
прожиткового мінімуму;

1.2. Для  другої  групи  платників  єдиного  податку  –  до  20  (двадцяти)  відсотків
розміру мінімального заробітної плати.

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється
у розмірі:

- 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим
Кодексом;

- 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу
єдиного податку.

2. Згідно з підпунктом 293.2 Податкового кодексу України ставки єдиного податку
для фізичних осіб-підприємців складають:

2.1.  до ФОП  1 групи єдиного податку відносяться ті,  що здійснюють виключно
роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять
господарську діяльність з надання побутових послуг населенню працюють без
найманих осіб. 
Річний обсяг доходу не повинен перевищувати 300 000 грн. Ставка складає  до
10 відсотків розміру прожиткового мінімуму – до 372,30 гривень.

2.2.  до ФОП 2 групи єдиного податку відносяться ті, що здійснюють господарську
діяльність  з  надання  послуг  (  у  т.ч.  побутових)  платникам  єдиного  податку
та/або  населенню,  виробництво  та/або  продаж  товарів,  діяльність  у  сфері
ресторанного  господарства,  кількість  найманих  працівників  –  не  більше  10
осіб.
Річній обсяг доходу не повинен перевищувати 1 500 000 грн. Ставка складає  до
20% мінімальної заробітної плати у розрахунку на календарний місяць – до
744,60 грн.

2.3.  до ФОП 3 групи єдиного податку відносяться ті фізичні особи – підприємці,
які  не  використовують  працю  найманих  осіб  або  кількість  осіб,  які
перебувають з  ними у трудових відносинах,  не  обмежена та  юридичні
особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми,
у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000
гривень.
Під  побутовими  послугами  населенню,  які  надаються  першою  та  другою
групами платників єдиного податку, розуміються таки види послуг:



Друга група-фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з
_______ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб

Код Види господарської діяльності відповідно

Ставка податку у відсотках (%), від
мінімальної заробітної плати,

встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року

для першої групи
платників

для другої групи
платників

01.1   Вирощування однорічних і дворічних культур 20

01.2   Вирощування багаторічних культур 20

01.4   Тваринництво 17

01.5   Змішане сільське господарство 20

01.6   Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 17

01.7   Мисливство, відновлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 20

02.1   Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 20

02.2   Лісозаготівлі 20

02.3   Збирання дикорослих недеревних продуктів 20

02.4   Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 10 20

03.1   Рибальство 17

03.2   Рибальство (аквакультура) 17

09.9

  Надання  допоміжних  послуг  у  сфері  добування  інших  корисних  копалин  і
розроблення кар'єрів

20

10.1   Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 20

10.2   Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 20

10.3   Перероблення та консервування фруктів і овочів 20

10.4   Виробництво олії та тваринних жирів 20

10.5   Виробництво молочних продуктів 12

10.6
  Виробництво  продуктів  борошномельно-круп'яної  промисловості,  крохмалів  і
крохмальних продуктів 10

10.71
  Виробництво  хліба  та  хлібобулочних  виробів;  виробництво  борошняних
кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 5

10.72
  Виробництво сухарів і  сухого печива,  виробництво борошняних кондитерських
виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 10

10.73   Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 5

10.8   Виробництво інших харчових продуктів 10

10.9   Виробництво готових кормів для домашніх тварин 10

11.0   Виробництво напоїв 20

13.3   Оздоблення текстильних виробів 5

13.9   Виробництво інших текстильних виробів 5 8

14.1   Виробництво одягу, крім хутряного 5 9

14.11 Виробництво одягу зі шкіри 10 20

14.12  Виробництво робочого одягу 10 20

14.13  Виробництво іншого верхнього одягу 5 10

14.14  Виробництво спіднього одягу 3 6

14.19   Виробництво іншого одягу й аксесуарів 6 8

14.2   Виготовлення виробів із хутра 10 20

14.3   Виробництво трикотажного та в'заного одягу 5 10

15.11   Дублення шкур і оздоблення шкіри: вичинка та фарбування хутра 10 20

15.12

  Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно - сідельних виробів зі шкіри та
інших матеріалів 5 10

15.2   Виробництво взуття 5 10

16.1   Лісопильне та стругальне виробництво 20



         16.2
          Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки  та рослинних матеріалів для  плетіння 7

20

         18.1          Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг 10

         18.2  Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 20

         22.1          Виробництво гумових виробів 20

         22.2          Виробництво пластмасових виробів 20
    23.1          Виробництво скла та виробів зі скла 20

    23.3           Виробництво будівельних матеріалів із глини 20

    23.4          Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 20

    23.5
          Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей

20

    23.6          Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 20

    23.7          Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 20

    25.1          Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 20

    25.2          Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 20

     25.3          Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 20

     25.6  Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення 18

     25.9          Виробництво інших готових металевих виробів 18
     27.5          Виробництво побутових приладів 15

     28.1          Виробництво машин і устаткування загального призначення 18

    28.2          Виробництво інших машин і устаткування загального призначення 20

    31.0          Виробництво меблів 20

    32.1          Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів 20
    32.4          Виробництво ігор та іграшок

    32.9          Виробництво продукції, н. в. і. у.
10

    33.1          Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і 12
   33.2          Установлення та монтаж машин і устатковання 12

36  Збір, очищення та постачання води 12
   38.11          Збирання безпечних відходів 20
   41.1          Організація будівництва будівель 20
    41.2          Будівництво житлових і нежитлових будівель 20
    42.1          Будівництво доріг та залізниць 20
    42.2          Будівництво комунікацій 20
   42.9          Будівництво інших споруд 20
   43.1          Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 20
   43.2          Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 20
   43.3          Роботи із завершення будівництва 20
   43.9           Інші спеціалізовані будівельні роботи 20
   45.2          Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 10 20
   45.3          Торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів 20
   45.4          Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і 20

  46          Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 20
    46.49          Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 20
   47.1          Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 15

   47.2          Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в

    47.21          Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
10

    47.22          Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 18
     47.23          Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих 18
    47.24          Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими 8
    47.25          Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 15



        47.29          Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 15

        47.30          Роздрібна торгівля пальним 12

       47.4          Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у 20
       47.5          Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в

        47.51          Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 16

        47.52     
      Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно- технічними

виробами в спеціалізованих магазинах 20

         47.53

Рорібна торгівля килимовими виробами, покриттям для стін та підлоги в спеціалізованих     
           магазинах

20

          47.54          Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 20

         47.59
           Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в 

спеціалізованих магазинах 20

         47.6
 Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в

спеціалізованих магазинах

        47.61          Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 10

        47.62     Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 10

         47.63           Роздрібна торгівля аудіо - та відеозалисами в спеціалізованих магазинах 16

        47.64           Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 16

        47.65   Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 12

       47.7           Роздрібна торгівля іншими в спеціалізованих магазинах

        47.71           Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 15

        47.72           Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 16

        47.73           Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих'-магазинах 20

        47.74
      Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

20

        47.75
           Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в 

спеціалізованих магазинах 16

        47.76
       Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та

кормами для них у спеціалізованих магазинах 15

         47.77           Роздрібна торгівля годинниками 20

        47.78
           Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

20

        47.79           Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 15

       47.8           Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

         47.81           Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами 6 15

         47.82           Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 6 15

        47.89           Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 6 15

       47.9           Роздрібна торгівля поза магазинами

        47.91
    Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовленім або через мережу

Інтернет 20

        47.99           Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 15

       47.3           Інший пасажирський наземний транспорт

        49.31           Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 13

        49.32           Надання послуг таксі 13

       49.39           Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 13

        49.4           Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей 20

             до 1,5 т. 10

            від 1,5 до 8 т. 15

            більше 8 т. 20



     52.1           Складське господарство 20

      52.2           Допоміжна діяльність у сфері транспорту 20

     55.1           Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 20

     55.3           Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 20

     55.9           Діяльність інших засобів тимчасового розміщення 20

      56.3           Обслуговування напоями 20

       56.10           Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 20

     56.2           Постачання готових страв 15

      58.1           Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність 10

     58.2           Видання програмного забезпечення 15

     59.1           Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 15

      59.2           Видання звукозаписів 20

     62.0           Комп'ютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність 15

   63.1
        Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

веб-портали 15

     63.9           Надання інших інформаційних послуг 15

      66.2           Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 20

      68.20           Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 20

      69.10           Діяльність у сфері права 20

       69.20    Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування 20

      70.22           Консультування з питань комерційної діяльності й керування. 20

       71.12
           Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного   

консультування в цих сферах 20

       73.11           Рекламні агентства 20

       73.20           Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 20

       74.20           Діяльність у сфері фотографії 20

       75.00           Ветеринарна діяльність 20

     77.1           Діяльність агенств працевлаштування 20

     77.2           Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 8 12

     77.3           Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів 20

     78.2           Діяльність агенств тимчасового працевлаштування 10

     78.3           Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 20

     79.1           Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів 15

     81.1           Комплексне обслуговування обєктів 20

     81.2           Діяльність із прибирання 6 12

     81.3           Надання ландшафтних послуг 20

      82.1           Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 20

      82.3           Організування конгресів і торгівельних виставок 15

     82.9           Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 20

      85.10Дош      Дошкільна освіта

      86.21           Загальна медична практика 15

       86.23           Стоматологічна практика 20

      88.91Денн Денний догляд за дітьми 20

     86.9           Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 15

     90.0            Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 20

      93.1           Діяльність у сфері спорту 15

      93.2           Організування відпочинку та розваг 20
      95.1          Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку 15



     95.2          Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 8 10

96          Надання інших індивідуальних послуг
     96.0          Надання інших індивідуальних послуг

     96.01          Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 10 20
     96.02          Надання послуг перукарнями та салонами краси 7 15

      96.03          Організування поховань і надання суміжних послуг 10 20
      96.04          Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 15

      96.09Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

          Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням 5 10
Послуги з ремонту взуття 5 10
         Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням 5 10

          Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням 10 20

          Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням 10 20
          Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

3, 6

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним
замовленням

5 10

          Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням 10 15

          Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням 3 6
          Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів 3 6

    Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням 5 10
Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням 5

10

          Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів 3 6

   Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним
замовленням

5
10

          Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів 3 6

          Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням 10 20
          Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів 8 15

     Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням 5 10

         Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів
за індивідуальним замовленням

10 15

          Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо-та відеоапаратури 10 20
          Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів 10 20
          Послуги з ремонту годинників 4 6
          Послуги з ремонту велосипедів 3 6
          Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів 3 6

          Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням 10 20

          Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та
металовиробів

5 15

          Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням 10 20
          Послуги з ремонту ювелірних виробів 5 10
          Прокат речей особистого користування та побутових товарів 5 20

          Послуги з виконання фоторобіт 5 10
          Послуги з оброблення плівок 5 10
          Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів 10 20

      Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів 10 20
          Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням 5 10
          Послуги перукарень 7 15

          Ритуальні послуги 10 20
          Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством 10 20
         Послуги домашньої прислуги 6 12

   Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним
замовленням 6 12

          Послуги з охорони 15

          Послуги з водопостачання 12
          Бані, сауни 20



          Музичне обслуговування 15

Відеозйомка 19
          Репетиторство 11

          Виготовлення похоронних вінків і штучних квітів 13

          Виготовлення та реалізація виробів народних промислів 9

          Виготовлення та реалізація вінків 12

Курєрські послуги 12

          Консультаційні послуги 15

          Інформаційні послуги 14
97

Діяльність  домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 12

Селищний голова                                                        Олександр ШАПОВАЛОВ

                                                                              



                                                                       Додаток  2
                                                                  до рішення №2 ХLІV сесії селищної ради

                                                                              від 30.06.2020 р

                                                                              
ПОЛОЖЕННЯ

про акцизний збір
з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів

1. Об'єкт оподаткування.

1.1.Реалізація  суб’єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі
підакцизних  товарів  безпосередньо  громадянам  та  іншим  кінцевим
споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від
форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших
суб’єктах господарювання громадського  харчування. 

2. База оподаткування.
2.1. Вартість ( з податком на додану вартість) підакцизних товарів.

3. Ставка податку.

3.1.Ставка податку  - 5 відсотків бази оподаткування.

4. Платники податку.

4.1.Платниками  податку  є  суб’єкти  господарювання  роздрібної  торгівлі
підакцизних  товарів  (алкогольні  напої,  пиво,  тютюнові  вироби,  тютюн,
промислові замінники тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що
використовуються  як  компоненти  моторних  палив,  паливо  моторне
альтернативне).

Селищний голова                                                        Олександр ШАПОВАЛОВ

                                                                      



                                                              Додаток  3
                                                                  до рішення №2 ХLІV сесії селищної ради

                                                                              від 30.06.2020 р

                                                                                  
ПОЛОЖЕННЯ

про транспортний податок

1. Платники податку

1.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому
числі  нерезиденти,  які  мають  зареєстровані  в  Україні  згідно  з  чинним
законодавством власні легкові автомобілі.

2. Об'єкт оподаткування.

2.1.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";

3. Ставка податку.

3.1.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у
розмірі    25  тисяч гривень  за  кожен  легковий  автомобіль,  що  є  об’єктом
оподаткування.

4. Порядок обчислення та сплати  податку.

4.1.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).
Податок  сплачується  за  місцем  реєстрації  об’єктів  оподаткування  і
зараховується до відповідного бюджету згідно з  положеннями  Бюджетного
кодексу України, протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-
рішення;
4.2.  Платники  податку  -  юридичні  особи  самостійно  обчислюють  суму
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають
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контролюючому  органу  за  місцем  реєстрації  об’єкта  оподаткування
декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
цього  Кодексу,  з  розбивкою  річної  суми  рівними  частками  поквартально.
Податок  сплачується  за  місцем  реєстрації  об’єктів  оподаткування  і
зараховується до відповідного бюджету згідно з  положеннями  Бюджетного
кодексу України, авансованими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що
наступає  за  звітним  кварталом,  які  відображаються  в  річній  податковій
декларації"

4.3.  У  разі  спливу  п’ятирічного  віку  легкового  автомобіля  протягом
звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку
місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне)
п’яти років.

 У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем,
який  є  об’єктом  оподаткування,  транспортний  податок  за  такий  легковий
автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце
факт  незаконного  заволодіння  легковим  автомобілем,  якщо  такий  факт
підтверджується  відповідним  документом  про  внесення  відомостей  про
вчинення  кримінального  правопорушення  до  Єдиного  реєстру  досудових
розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У  разі  повернення  легкового  автомобіля  його  власнику  (законному
володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця,  в
якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого,
прокурора  чи  рішення  суду.  Платник  податку  зобов’язаний  надати
контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з
моменту отримання.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем,
який  відповідно  до  підпункту   цієї  статті  є  об’єктом  оподаткування,
уточнююча декларація юридичною особою   платником податку подається
протягом  30  календарних  днів  з  дня  внесення  відомостей  про  вчинення
кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У  разі  повернення  легкового  автомобіля  його  власнику  уточнююча
декларація юридичною особою  платником податку подається протягом 30
календарних  днів  з  дня  складання  постанови  слідчого,  прокурора  чи
винесення ухвали суду.

 Фізичні  особи   платники  податку  мають  право  звернутися  з
письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для
проведення звірки даних щодо:

а)  об’єктів  оподаткування,  що  перебувають  у  власності  платника
податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та
даними,  підтвердженими  платником  податку  на  підставі  оригіналів
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відповідних  документів  (зокрема  документів,  що  підтверджують  право
власності  на  об’єкт  оподаткування,  перехід  права  власності  на  об’єкт
оподаткування,  документів,  що  впливають  на  середньоринкову  вартість
легкового автомобіля),  контролюючий орган за  місцем реєстрації  платника
податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове
податкове  повідомлення-рішення.  Попереднє  податкове  повідомлення-
рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні  особи   нерезиденти  у  порядку,  визначеному  цим  пунктом,
звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем
реєстрації об’єктів оподаткування".

Органи  внутрішніх  справ  зобов’язані  до  1  квітня  2021 року  подати
контролюючим  органам  за  місцем  реєстрації  об’єкта  оподаткування
відомості, необхідні для розрахунку податку.
    З 1 квітня 2021 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-
денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим
органам відомості,  необхідні  для розрахунку  податку,  за  місцем реєстрації
об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Селищний голова                                                        Олександр ШАПОВАЛОВ
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