
укрдiнд
Хорошiвська селищна рада

Харкiвського району XapKiBcbKoi

юойIV сесЬ VII ск_lплкання
рIшЕння

вiд 08 липня 2020 року

Еа нерухом€
атку

та на пiдстазi ст, 26 Закоку Украiни кПро мiсцеве
Р4да

ВИРIШИЛА:

l, Ввести в дiю на територii сеrшщноi ради податок на
податку з 01.01.2021 року.

2. ВстановишI з розрд(увку на калеЕдарний piK у
податку за кожеЕ легковий автомобiль, що е об'сктом
пiлпункту 2.1. тryнкту 2 Положення про податок на майно в
IIа тЕрIrгорii сеrшщпоi рqди, затверджеЕою даЕим рiшенням.

З. Затвердити Положення про тр€tнспортний

4. Коrrгроть за BEKoHaHHrIM цього рiшення покJIасти на
Iш.lнуванЕя, мiсцевого бюджету та фiнансЬ,

сел. Хорошеве

ХII Податкового кодексJ-
им ко/{ексом Укрщ'ни,
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в частинl транспортirогс)

pi 25 000 гривепь ставку
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Hi транспортного податк_ч
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положЕннrI
про подflток н& майно в частЕнi транс

1. Платникп податч.

1.1. [IлатlПtкап{И транспортllого податку е фiзичнi та
нерезиденти, якi мають зареестрованi Еа територii
закоЕодiлвством власцi легковi автомобiлi, що вiдповiдно
Положення е об' екгами оподаткуванпя.

2. Об'ект оподдткув&ння

2.1, Об'ектом оподажуванЕrI с легковi автомобiлi, з р()ку
п'яти poKiB (вк.lпочно) та середньо риЕкова вартiстъ л<их
MiHiMarbHoi заробiтноi плати, встановленоi законоt*л на 1 сiчня

Така BapTicтb визначаеться центральним оргаЕом
державЕу полiтллку економiчного розвитку, за
MiHicTpiB Украrrrи" виходячи з маркп, моделi, року випyску.
двигуЕа, тиrrу коробки перекJIючеIrвя передач, пробi
розмiщуетъся на його офiцiйному веб-сайтi,

3. Базд оподатr,iування

3.1, Базою оподаткувtIнЕя е легковий автомобi-,Iь,
вiдповiдно до пiдпу{кту 2.I пуЁкту 2 цього Положення.

4, Стдвка податку

4.1. Ставка податку встаноыIю€ться з
гривень за кожен лежовий азтомобЬ,
пiдпункту 2.1 пункгу 2 цього По;lоження.

розрtlхуIrку на
що е об'ектопl

5. Податковий перiод

5.1. Базовий податковий (звiткий) перiод д(OрiвIlюе

6. Порялок обчислення та сплати

6.1. Об,шлслення суми податку з об'екта./об'ектiв
здiйснюgгься контролюючим органом за мiсцем peecTpauii

6,2. Податкове/податковi повiдомлення-рiшення про
вiдповiднi платiжнi реквiзитлл надсил{lються (врlчаються) п
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органом за йсцем його рееотрацii до 1 липня року базовог
(роком).

Щодо об'сктiв оподаткувzlння, придбаних протягом
особою-платЕиком починаючи з мiсяця, в якому виfIикло
КонтрошоЮчий орган надсилае податкове повiдомлення-
отримаЕIIя iнформшlii пр0 перохiд права власностi.

НарахуванЕя податку та надсилання (врlчення)
сплату податку фiзичним особам - нерезидентаv здiйс
ресстрацii об'ектiв оподаткування, що перебувають у

б.з. Оргаrrи внутрiшнiх сцрав, зобов'язанi до 1

контроJIююtмм оргаIам за мlсцем peecTpauii об'екта
розракyI{ку податку.

З 1 квiтня поточIlого року оргrtнп внlтрiшнiх справ,
сц)ок пiсля закiнчення каJIеЕдарЕого мiсяця подавати
необхiднi дJu{ розр:D(унку податку, за мiсцем ресстрацiI
перше Iшсло вiдповi.щого мiояця.

Форма подачi iнформацii встzlновлюеться центрutJlьниt{
забезпечуе формування державноi податковоi полiтики,

6. 4. flпатrrики податку-юридичнi особи са_мостiйно
l сiцlя звiтного року i до 20 rпотого цього ж року подають
ро€страцii об'екта оподаткуваЕЕя деклараIIiю за
передбаченому статтею 46 Податкового кодексу Украrни , з
частка},{и поквартально,

Щодо об'ектiв оподаткування, придбшrих протягом року
- IIJIатЕиком пода€тъся протяI,ом мiсяця з дня виникнеЕЕя п
податок сплачуеться почин€i,ючи з мiсяця, в якому виникло п

б.5. У разi пероходу пр.ша власностi на об'скт опод.t
iпшого протягом звiтного року податок обчислю€ться попе
сlчня цього року до початку того мiсяця, в якому BiH в,

об'€кт оподажуванIUI, а новим власником - починаючи з
BltacHocTi Еа цей об'еrrт.

Контроrпоючий орган ЕадсиJIае податкове
пiс;ш отримання iнформацii про перехiд lrрма влаоностi.

6,6, За об'екти оподатчвaнЕя, придбанi
пропорцiйно кiлькостi мiсяцiв, якi залишилися до кiнця
цроведено реестршriю трztнспортного засобу,

6.7, У разi спjIиву п'ятирiчного BiKy легкового
податок сплачуеться за перiод з 1 сi+rя цього року до поча
в якому BiK такого автомобiля досяг (досягне) п'яти року,в.б.8. У разi нез{жонЕого зазолодiння третьою
вiдlовi.що до п, 267 .2.|, п. 267 .2 цiсi cTaTTi с об'еггом
за тш<ий легковий автомобiль не сплачуеться з мiсrlя, tIac
мiсце незаконного заволодiння легковим автомобiлем,
вiдповiдrrим дочмеЕтом про внесення вiдомостей
правопорушеЕня до единого реестру досудових
державIIим оргzlном.

У разi поверflення л9гкового автомобiля його власнику (
за такий легковий автомобi-lrь сплачусться з мiсця, в
поверЕено вйповiдrо до постанови слiдчого, прокурора qи
зобов'язаний н4дати контроJIюючому органу копiю TaKoi
днiв з моменту оц)имання.

б.9. У разi незакоЕного заволодiння третьою
вiдповiдrо доп.267.2.|,тr.267.2 цiеi cTaTTi е об'ектом
юридичною особою - платЕиком податку подасться прот 30 календарних днiв з дня
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внесення вiдомостей про вIIинення кримiна.тtьного п
досудових розслiдуваlь.

У разi повернення легковоIо автомобiля йоI,о,власнику
особою - IшаттIиком податку пода€ться протягом З0
постЕlнови слiдчого, прокурора тIи винесення ух.ваJLи Gуду,

6.10. Фiзичнi особи - платIIики Irодатку мilють прав0
до контроJIюючого органу за мiсцем cBoci ресстрацii дrrя
а) об'ектiв оподатк}tsЕlння! що перебувають у власностi ;

б) розмiру ставки податку;
в) HapaxoBarroi сулtи податку.

У разi виявпенЕя розбiхсtостi мiж ланими
пiдтверджоними IuIaTHиKoM податку на пiдставi оригiна,тiв
док}тиентiв, що пiдтвердж)дотъ право власностi на об'
власностi на об'ект оподаткуваIIня, докул\{ентiв, що
.II€гкового автомобiля), контроlлоючий орган за мiсцем
проводить перерахунок с}ми податку i надсилае 1

повiдомлення-рirrrення. Поперелнс податкове повlдомjlен }{я

(вiдкликаним).
Фiзш.пri особи - нерезидентII у порядкуl визначеному

проведенЕям звiрки данrтх до контроJIюючIltх органiв
оподаткрЕшflя.

7. Порядок сплати

7,1. Податок сIшачуеться за мiсцем реестрацii об'еrтiв
мiського бюджеry згiдно з положеЕЕями Бюджетного кодекс

8. Строки сплати податку

8. 1. Транспортний податок сплачу€ться:
а) фiзичниlлшл особаrии - протп,ом 60 днiв з дня вр}ченtul
б) юридпчними особами - авансовими внесками щоквартаJIу
за звiтним кварт{шом, якi вiдображаIоться в рiчнiй лода.гковi

до единого ре€стру

чнююча декларацiя юрддичною
ДПiВ З дня складання
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ення звiрки даних щодо:

полатку;

органrв та даними1
дповiдних документiв (зокрема
оподаткування, перехiд права

на середьоринкову BapTicTb
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