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С Е Н Ь К ІВ С Ь К А  СІЛ ЬСЬКА Р А Д А  
БОРИСгаЛЬСЬКИЙ р а й о н  к и їв с ь к а  о б л а с т ь

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГ'О СКЛИКАННЯ

Р ІШ Е Н Ш
Про встановлеиїш ставок податку на нерух{)іие 

' майії?ІГвІдмівне від-іємєльної ділянкн па 2016 рік.

Керуючись статтею 143 Констит^адї України, стап'і 69 Бюджетного кодексу України, 
відповідно до статгі 266 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, пункту 24 
статті 26 та ста'гті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної планово-бюджеі'ної комісії Сеньїсівська сільська рада вирішила:

1. Встановити на території Сеньківської сіііьської ради податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки;

І.І.Будівлі, віднесеш до житлового фонду;
ІЛЛЖ ишювий будинок'- будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог', 

встаиовлених закощ)м, іншими нормативно-правовими ак-ї'ами, і призначена для постійного у ній 
проживанїія. Жнтлові будинки поділяютьса на жиі'лові будинки садибного типу- та ш-ітлові будинки 
квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу-житловий будинок, 
розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних 
(нежитлових)- 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на і січня звітного 
(податкового) року, за Ікв.метр бжіи оподаткування;

1.1.2. Квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для 
постійного у ііьо.му проживання - 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня з*ітного(податкового) року, за Ікв.метр бази оподатеування;

їЛЗ.Садовий будинок - будинок діш літнього (сезонного) використання, який в петаїїнях 
нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інжеиер.чого обладнання відповідає 
нормативам, установленим для житлових будинків - і% від розміру мінімальїки заробітної плати,, 
встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за Ікв.метр бази оподаткування;

ІЛАДачтш будмтк - житловий будинок для використання протягом року з метою, 
позаміського відпочинку - 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня звітного (податкового) року, за ! кв..метр бази оподатісування.

1.2.0б’єктіі, нежитлової нерухомості - будівлі, ирнміщешш, що не віднесені відповідно до 
законодавсі'ва до житлового фонду:

і .2,1. Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, іуристичні бази, 
гірські притулки, табори ДĴ я відпочинку - 0.5% від розміру міні.мальної заробітної плати, 
встш-іовленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за ) кв..метр бази оподаткуванні;

\ :1.2.Будіші офісні - будівлі фінансового о6с.дуговування, адміністративно-побутові будівій, 
будівлі для конторських та адміністративних цілей - 0,5% від розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом иа 1 січня звітного(податкового) року', за Ікв.метр бази оподаткування;

МЗ.БуіУиші торгшельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та 
зали діія ярмарків, їдальні, кафе, закусочні - 0.5% від розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на І січня звітного (податкового) року, за і кв.метр бази оподаткування;

! ІА.Будівлі станцій технічногй абсщтвуванті тто.ш 
мсктинвлш, барами, тМстт, які «ходять в їхню іифрас 
заробітної плати, встановленої законом на І січня звіт- 
оподаткування

\.25,Бази пш склади підпришспш торгівлі й гр<, 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом 
] кв.адетр бази оподаткування;

^еттаправочнт станцій з 
від розміру мінімальної 

оку, за ікв.меї'р бази

Уііру
зарок:

яшенко

20.-^4-р.



\.2.Ь.Будівлі, споруди сільськогосподарського призначення юридичних осіб, що не 
використовуються безпосередньо у  сільськогосподарській діяльності - 0,25% від розміру 
мінімальної заробітної плати,' встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 
ІКВ. метр бази оподаткувашм;

2.1 .Будівлі підприємств побутового обслуговування - 0.5% від розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за Ікв.мегр бази 
оподаткування;

1.2.8.ГарАж/-  гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки - 0.5% від розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) роісу, за 1 
кв.метр бази оподаткування;

2. Звільнити від оподаткування:
2.1. Господарські (присадибні) -  допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких на,'іежать: 

сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, погреби, вбиральні, навіси, котельні, бойлерні, 
трансформаторні підстанції;

2.2. Не є об'єктами оподаткування:
2.2.1. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в 
установленому порядку, що повністю утримуіо'гься за рахунок відповідного державного бюджету чи 
місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

2.2.2. об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та 
безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

2.2.3. будівлі дитячих будинків сімейного типу;
2.2.4. гуртожитки;
2.2.5. житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним 

станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;
2.2.6. об’єкти жи'глової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим багьк^ського піютування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, 
дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта 
на дитину;

2.2.7. об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого 
та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

2.2.8. будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення 
промислових підприємств;

2.2.9. будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання 
безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

2.2.10. об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських 
організацій інвалідів та їх підприємств.

3 . Пільги з податку, що сплачується на території сільської ради з об'єктів для фізичних 
осіб не надаються на:

3.1. Об’єкти оподаткування, якщо площа такого об’єкту перевищує п’ятикратний розмір 
неоподатковуваної г і л о щ і , затвердженої рішенням сільської ради;

3.2. Об’єкти оподаткування, що використовуються ї власниками з ме'гою одержання доходів 
(здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

4. Затвердити Положення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, згідно з додатком.

5 . Дане рішення набуває чинності з 01.01.2016 року.
6 . Визнати таким, пц) втратило чинність, рішення сесії сільської

від 30.01.2015 року «Про встановлення ставок податку на нерухоме 
земельної ділянки» '

7 . Контроль за виконанням даного"' рішення покласти
комісію. І і --

на по

Сільський голова

С.Сеньківка
10.12.2015 р. 
№ Іб-И-УИ

рад № 564-ХХХІУ-УІ 
майно, відмінне від

планово-бюджетну



СЕНЬКШСЫСА СІЛЬСЬКА
■Ж ?ш ш и ь ш £ ш п ^ А й а ш  , „ ш ї в ш ш Ь і З Б Д А о х

/ д р у г а  с е с і я  с ь о м о г о  с ю їи к а н н ж /

Р І Ш Е Н Н Я

Про встаноалення ставок ащизнего 
податісу з реалізації оуб'ємтамі̂ і 
господарювання роздрібної торгівлі • 

гіідащшш^х товарів в Сеньїсівськіі сільській раді

з метою наповнеяня бюджету сільської ради , керуючись ст. 143 Конституції України, відповідво до 
підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Розділу V! «Акцизний податок» Податкового .чодексу України, 
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року А'е ТІ-УП! та п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Сеньківська сільська рааа

В И Р І Ш И  Л А ;

1. Встановити ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів в адміністративних межах Сеньківської сільської ради 
(Додаток 1),

2. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

3. Контроль за сплатою акцизноїх) податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів в адміністративних .межах Сеньківської сільської ради покладається на Бориспільську 
ОДГІІ ГУ ДФС у Київській області.

4. Це рішення огїрилюднити в місцеви.х засобах інформації.

5. Контроль за виконанням данпгсі рішення "’ошіасти на Борисоільську ОДНІ і У ДФС у Київській області в 
межах їх повнова»:ень, іа ш стіиіїу ачіМісію у сфері планування та обліку в галузі бюджету, фінансів і цін та
соціагіьно-економічног# і;Жу-’іьі_ рного роЗвйї*ку.

Сільський голова

с. Сеньківка
10.12.2015 р. 
№ 19-П-УП

10.А.Ляшенко

алом "згідно"
й голова 
«_е. яшенко

сільська рада



Додаток 1 . 

до рішення сесії 
Сеньківськіп сшьсьтїради 

Же 19- 02 -4ЧІ від 10 грудт 2015р:

Про встановлення стаіаок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів в адмінмежах Сеньківеької сільської ради.

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів на території Сеньківської сільської ради розроблено на підставі Податкового Кодексу 
України (розділ VI) та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. ПЛАТНИКИ ДОДАТКУ
2.1, Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних
товарів.
2.2. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію 
підакцизних товарів під.чягаютБ обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими 
органами за місцезнаходженням пункту продажі’ товарів не пізніше граничного терміну 
подання декларації акщізного податку за місяць, в якому здійснюється господарська 
діяльність.

3. О Б ’ЄКТ ОПОД.ІТКУВАН1Ю
3.1. Об’єктами оподатк}''вання є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів.

4. ЕАЗА ОПОДАТКУВАННЯ
4.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних (відсоткових) ставок базою 
оподаткування є вартість (з податком на додащ' вартість) підакцизних товарів, що реалізовані 
суб’єктами ґосподарюваішя роздрібної торгівлі,

5. ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ ТА СТАВКМ ПОДАТКУ
5.1 . До підакцизних товарів належать з 01.01.2016 року;
- алкогольні напої;
- пиво
" тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
- нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних 
палив, паливо моторне альтернативне, біодизедь.
5.2. Для підакцизних товарів роздрібної торгівлі, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 
пункту 213.1 статгі 213 Податкового Кодексу України, ставка податку становить 5 відсотків 
від вартості (з податком на додану вартість).

6. ДАТА ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВИЖ ЗО БО В’ЯЗАНЬ
6.1. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів, є дата здійснення розрахуню м ^ьеащ щ ї, відповідно 
до Закону України «Про застосування реєстраторів р о з р а х у н к о в и ^ ^ ^ а а д щ ^ ^ ^ і торгівлі, 
громадського харчування та послуг>>, а у разі реалізації товарів 
підприємцями, які сплачують єдиний податок ~ є дата надход)сІ 1ВДВ»1



7. ПОРЯДОК І СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ
Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів.
7.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної 
торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів протягом 10 календарних днів, що 
настають за останнімддаем відповідного граничного строку, передбаченого гщм додатком для 
подання податкової декларації за. міся'чіщй податковий період.
7.2. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію 
підакцизних товарів спл-ачує податок за місцем здійснення реалізації такях товарів.

8. СКЛАДЕННЯ ТА ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ З А К І|И ЗН О ГО  .ПОДАТКУ
8.1. Базовий податковий період д.ля сгшати податку відповіда.€ календарному місяцю.
8.2. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних 
товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючо.му органу за 
місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, 
.встановленому статгею 46 Податкового кодексу України.

9. КО НТРО ЛЬ ЗА СПЛАТОЮ  ПОДАТКУ
9.1. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету Сеньківської 
сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарю.вання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів іді.йсн.к^,%рмстльсь.р:а ОДПЇ ГУ ДФС у Київській області.

С іл ь с ь к и й  г о л о в а Ю .А.Ляш еяко

Секретар сільської ради Л.М.Волісова


