
yKPAiHA
Хорошiвська селищна

Харкiвського району XapKiBcbKoi

)O(XXrV сеоiя VII скликаrrня

рIшЕнIlя

вЦ 08 липвп 2020 року

Враховуюш вимоги статей 7, 8, l0, пунктЬ 12.3, 12.4 ст
ХII ПодатковоIо кодексу Укрш'ни вiд 02 грудня 2010 року Nч 27

отаттямц 26 та 59 Закону Укра:ни кПро мiсцеве самоврядуваIrня .

ВиРIШИЛА:

1. Встановитrа на територii селиIщrоi ради збiр

транспортних засобiв вйповiдrо до Попоженrrя про збiр

цанспортнлп< засобiв (Додаток 1 до Рiшення).

2. Контро:rъ за сIшатою податку здiйснюеться контро

до Податкового кодексу Украiни.

бюджегу i фiнансiв селищноi р4ди.

сел. Хорошеве

5-VI зi змiнами, керуючись
YKpaiHi>, селищна рфIа

за мiсця дllя
за мiсця Ivlя

паркування

паркування

органами вiдповiдно

З. Встановити, що дане рiшення набирае чиннос,гi з 0l ci 2021 року.

4. Концоль за виконанням дЕlного рlшеннJI покlасти посr,iйну комiсiю з питань

оваль о.П,

i 12, статгi 268-1 роздi.rу



якому зазначаютъся ix мiсцезнаходження,
облаштранIutr, кiпькiстъ мiсць дJlя паркуванн
затверджуеться рiшенням селищноi ради про встано ення збору.

ПОЛОЖЕННЯ
Про збiр за мiсця для паркування траЕ

1.1 Гlпатники збору
1.1.1. IIпатниками
представIIицтва), фiзичнi
ради органiзовують та
транспортних засобiв на
вiдведенкх автостоянках.
L1.2, Перелiк спецiапьних земелъних дiлянок, Bi;

проваджентrя дiяльностi iз забезпечення паркуван

Таке рiшенrrя разом з перелiком осiб, якi уповн
провадити дiяльнiсть iз забезпечення паркуван
надаеться викоЕавчим органом селищноТ ради
порядку, встановленому роздiлом [ цього Кодексу.
1.2. Об'ект i база оподаткування збором
I.2,|, Об'ектом оподаткування е земельна дiлян:
селищноi ради спецiа:tьно вiдведена для
TpaIrcпopTHIo( засобiв на автомобiльник дорогах
тротуарах або iнших мiсцях, а також KoMyHa.ltbHi

(булiвлi, споруди, ix частини), якi побудованi за

бюджеry, за винятком площi зомеJIьноi дiлянки, яка

спецiально вiдведенlо< мiсцъ
спецiа.пьно вiдведеного мiсця,

збору € юридичнi особ
особи - пiдприемцi, якi з

провадять дiяльнiсть iз
майданчикак для п

Додаток l

до рiшення
рошiвськоi селищноi рfulи
XХIV сссiяVII сILтикання
08,07.2020 року

ортнцх засобiв.

Тх фiлii (вiдцiлешш,
о з рiшенням селищноi

забезпечення паркування
паркуванЕя та спецiально

них для органiзачii та
транспортних засобiв, в

ьна площа, технlчне
трЕtнспортних засобiв,

важенi органiзовувати та
я транспортних засобiв.
онтролюючому органу в

яка згiдно з рiшенням
езпечення паркування

загаJIьного користуванняr
гаражi, стоянки, паркiнги

ок коштiв мiсцевого
дведена для безоплатного

паркування транспортних засобiв, передбачсЕих 30 Закону Украiни

<Про основи соцiаrrьноi захищеностi iнвалiдiв в У
t.2.2, Базою оподаткуванЕrI е площа земелън дi;rянки, вiдведена дпя

янок, паркiнгiв (будiвель,паркування, а також площа комунальнlтх гаражiв,
споруд, ik частин), якi побудованi за рахунок коrrrгi
1.3. Ставки збору

мiсцевого бюджеry.

1.3.t. Ставки збору встановJIюються за кожний ден провадження дiяльноотi iз

забезпеченнrr паркування транспортнI,D( засобiв у внях за 1 кв. метр площi

земельноi дiлянки, вiдведеноi для органiзацii та про ння такоi дiяльностi, у

розмiрi 0,01 вiдсотка мiнiмальноi заробiтноТ пл установленоi законом на 1

сiчня податкового (звiтного) року.
|.З.2. При визначеннi ст€lвки збору селищнi ради ов}ють мiсцезнаходження

для паркуванIIя тр портних засобiв, площу
кiлькiотъ мiсць

2

паркування транспортних



засобiв, спосiб поставлення транспортних засобiв на
Iх заповrrюванiсть.
1 .4. Особливостi встановJIення збору
1.4.1. Ставка збору та порядок аплати збору ло
вiдповiдною сеJIищною радою.
1.5. Порядок обчисленнrI та Gтроки сплати збору

ку, режим роботи та

1.5.1. Сума збору за мiсця для паркуваншI трансп их засобiв, обчиолена
вiдповiдно до податковоТ декларацiТ за звiтн (податковий) квартЕuт,

квартаJIьЕого звiтного
'екта оподаткуванЕя,

сплачуеться щоквартЕtльно, у визначений для
(податкового) перiоду строк, за мiсцезнаходженнrlм
|.5.Z. ГIлатник збору, який мае пiдроздiл без ст юридичноТ особи, що

дх(ету встановлюються

них засобiв на
ика збору, зобов'язаний
нтролюючому органi за

кварталу.

Коваль о.П,

провадить дiяльнiстъ iз забезпеченlш паркування
земельнiй дiлянцi Ее за мiсцем реестрачii такого пл
зарееструвати такий пiдроздiл як ппатника збору у
мiсцезнаходженням земельноi дirшнки.
1.5.З. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюс

aJ


