Україна
Барська міська рада
Барського району Вінницької області
5 сесія

РІШЕННЯ
8 скликання

05.04.2017 р.

Про внесення змін до рішення 12 сесії
Барської міської ради 7 скликання від
14.07.2016 р. «Про встановлення місцевих
податків і зборів та затвердження Порядків
їх справляння на 2017 р.»
Відповідно до п. 24 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділів ХІІ, ХIV, підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України із
змінами, внесеними Законом України № 1791-VIII від 20 грудня 2016 року «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2017 році», міська рада ВИРІШИЛА :
1.
Внести зміни до рішення 12 сесії Барської міської ради 7 скликання від 14.07.2016 р. «Про
встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 р.», з 01 квітня
2017 р., а саме:
1.1. у додаток 1 рішення «Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки» внести наступні зміни:
1.1.1. Пункт 2.2. доповнити підпунктами «і», «ї», «й», «к» наступного змісту:
«…і) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів
та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів
оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є
неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У
разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку
протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного
за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл
вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної
культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки,
шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів,
що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення
таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається
платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з
місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та
організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз
затверджується Кабінетом Міністрів України;
к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується
п’ять та більше дітей.
1.1.2. Розділ «Ставка податку» викласти в наступній редакції:
«5. Ставка податку

5.1. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та
юридичних осіб становить 0,015 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування.
5.2. Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості (крім господарських (присадибних)
будівель), що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, становить 0,1 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази
оподаткування.
5.3. Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості - господарських (присадибних)
будівель) (допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні,
майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо), що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, та не використовуються в комерційній діяльності
становить 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування;
5.4. Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості - господарських (присадибних)
будівель) (допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні,
майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо), що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб та використовуються в комерційній діяльності,
становить 0,005 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування;
5.5. Розрахунок ставки податку у гривнях щорічно проводить Барське відділення Жмеринської
ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.».
1.2. У додатку 4 «Порядок справляння єдиного податку» підпункти 5.1. та 5.2. викласти в наступній
редакції:
«5.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки)
до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового
(звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у
цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або
радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність,
залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної
плати.»
2.
Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення шляхом опублікування в газеті
міської ради «Барчани».
3.
Секретарю міської ради Подуфалову В.М. опублікувати дане рішення в газеті міської ради
«Барчани» та на офіційній сторінці міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ, а також надіслати на адресу
Барського відділення Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій.

Міський голова

А.А.Цицюрський

Секретар міської ради Подуфалов В.М.__________
Начальник відділу ПСЗ з юридичних питань
Чубар О.В. __________________________________
Начальник ФВ Ковтун І.М.

________________

