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Пiщiвська сiльська рада

Новограл-Волинського району
Житомирськоi областi

ЧЕТВЕРТА СЕСIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННJI
ДРУГЕ ПЛЕНАРШ ЗАСIДАНFUI

РIшЕНнЯ хчЩц!

вiд27 червня 2018 року
Про транспортний податок

вiдповiдно до Закону Украiъи "про внесення змiн до Податкового
кодексу Украiни та деяких законодавчих Украiни щодо забезпечення
збалансованостi бюджетних надходжень у 20tб роцi "J\гэ909 вiд
вiд24.|2.201 5р., керуючись Податковим кодексом Украiни( iз змiнами),
ст..25, п.24 ч.Т ст.26 Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядуванн в
УкраIнi", сiльська рада

ВИРIШИЛА: ' '" -

1. Встановити на територii сiльськот ради ставку трансгiортного податку у
розмiрi 25 000 гривень, з розрахунку на к€Lлендарний piK, за кожен
легковий автомобiль, що с об'сктом оподаткування.

2. Гfuатниками податку е фiзичнi та юридичнi особи, в тому числi
нерезиденти, якi мають зареестрованi в Украiъi згiдно з чинним
закодавством власнi легковi автомобiлi.

3. об'сктом оподаткування е легковi автомобiлi, з року випуску яких
минуло не бiльше п'яти poKiB (включно) та середньо ринкова BapTicTb
яких становитъ понад 375 розмiрiв мiнiмальноi заробiтноI плати,
встановленоТ законом на 1 сiчня податкового(звiтного) року.

4. Базою оподаткування € легковий автомобiль, що е об'сктом
оподаткУвання вiдповiдно до пункту 3 цього рiшення.

5. ПодатКовi повiДомлення-рiшення про сплату сум податку фiзичними
особами та вiдповiднi платiжнi реквiзити надсилаються платникам податку
новоград-волинською об'сднаною державною податковою iнспекцiею



(далi - одпD до 1 липня звiтного року, Щодо об'ектiв оподаткування,
придбаних протягом року, податок сплачуеться фiзичною особою-
платником, починаючи з мiсяця, в якому виникло право власностi на такий
об'скт. одп надсилас податкове повiдъмлення-рiшення новому власнику
пiсля отримання iнформацii про перехiд права власностi.

6. Г[гrатники податку - юридичнi особи самостiйно обчислюють суму
податку станом на 1 сiчня звiтного року i 

'до 
20 лютого цього ж рокуподаютЬ одШ декларацiю за встановленою формою i розбивкою рiчноiсуми рiвними частками поквартально.

7. У разi переходу права власностi на об'скт оподаткування вiд одного
власника до iншого протягом звiтного року податок обчислю€ться
попереднiм власником за перiод з 1 сiчня цього ж року до початку того
мiсяця,в якому BiH втратив право власностi на зазначений об'ект
оподаткування,а новим власником - починаючи з мiсяця, в якому BiH набув
право власностi на цей об'ект.

8, За об'екти оподаткування, Придбанi протягом року,податок сплачусться
пропорцiйно кiлькостi мiсяцiв, якi заJIишил"." до кiнця РокУ, починаючи з
мiсяця, в якому проведено ре€страцiю транспортного засобу.

У разi спливу п'ятирiчного BiKy ne.Kouo.o автомобiля протягом
звiтного року податок сплачуеться за перiод з l сiчня цього ръ*у допочатку мiсяця, наступного за мiсяцем, 

" "nory 
BiK такого u"rоrйiп"

дося п'яти poKiB.

П.О.Кравчук
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