
Додаток 2
до рiшення XXXVI cecii VII скликаняя
Крисинськоi сiльськоi ради
вiд l5 липпя 2019 року N9 4З 1-vII

ПОЛОЖЕННЯ
про оподаткування податком на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi

дiлянки, на територii КрисиЕськоi сiльськоТ радц

I. Платники податку на майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки:

1.1. Платниками податку с фiзичнi та юридичнi особи, в тому числi
нерезиденти, якi е власниками об'ектiв житловоi тrабо нежитловоi Hepyxoмocтi.

1.2. Визначення платникiв податку в разi перебування об'ектiв житловоi
та./або нежитловоi HepyxoМocтi у спiльнiй частковiй або спiльнiй сумiснiй
власностi кiлькох осiб:

а) якщо об'ект житловоi таlабо нежитловоi Hep}xoмocTi перебувас у
спiльнiй частковiй власностi кiлькох осiб, платником податку е кожна з цих
осiб за належну iй частку;

б) якцо об'ект житловоi таlабо нежитловоi Hepyxoмocтi перебувае у
спiльнiй сумiснiй власностi кiлькох осiб, але не подiлений в Harypi, trлатником
податку е одна з таких осiб-власникiв, визначена за ix згодою, якщо iнше не
встановлено судом;

в) якщо об'ект житловоi тrабо нежитловоi Hepyxoмocтi перебувас у
спiльнiй сумiснiй власностi кiлькох осiб i подiлений мiж ними в HaTypi,
платником податку € кожна з цих осiб за належну iй частку.

II. Об'скти оподаткування:

2.1. Об'сктом оподаткування е об'скт житловоj та нежитповоi HepyxoMocTi,
в тому числi його частка.

III. База оподаткування:

З.l. Базою оподаткування с загальна площа об'екта житловоi та
нежитловоТ HepyxoMocTi, в тому чиспi його часток.

3.2. База оподаткування об'ектiв житловоi та нежитловоi HepyxoMocTi, в
тому числi ii часток, якi перебувають у власностi фiзичних осiб, обчислюеться
контролюючим органом на пiдставi даних ,Щержазного реестру речових прав на
нер}хоме майно, що безоплатно надаються органами державноI реестрацii прав
на нерухоме майно таlабо на пiдставi оригiналiв вiдповiлних локументiв
платника лодаткiв. зокрема док),,ltlентiв на право власностi.

3.3. База оподаткування об'сктiв житловоi та нежитловоТ HepyxoMocTi, в
тому числi ii часток, що перебувають у власностi юридичних осiб,
обчислюеться такими особами самостiйно виходячи iз загальноi площi кожного



окремого об'екта оподаткування на пiдставi документiв, що пiдтверджують
право власностi на такий об'€кт,

IY. Ставкп:

4.1. Ставки податку дIя об'сктiв житловоi таlабо нежитловоi HepyxoMocTi,

що перебувають у впасностi фiзичних та юридичних осiб, визначаються у
вiдсотках вiд розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати, встановленоТ законом на 1

сiчня звiтного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
4.2. Ставки податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноТ дiлянки,

визначенi у Додатку 2.1 до цього Положення. Ставки застосовуються з

урахуванням пункту 5.2 цього Положення.

V. Пiльги зi сплатп податку на нерухоме майпо,
вiдмiнне вiд земельноi дiлянки:

5.1. База оподаткування об'скта/об'сктiв житловоi HeplxoMocTi, в тому
числi'lх часток, цо перебувають у власностi фiзичноТ особи - платника податку,
зменшусться:

а) для квартири/квартир незаJIе}(но вiд'ix кiлькостi - на 60 кв. MeTpiB;
б) дtя житлового будинку/будинкiв незалежно вiд ix кiлькостi на 120 кв.

MeTpiB;
в) для рiзних типiв об'сктiв житловоi HepyxoMocTi, в тому числi ix часток (у

_ разi одночасного перебування у власностi платника податку квартири/квартир
та житлового булинку/будинкiв, у тому числi ix часток) на 180 кв. MeTpiB.

Таке зменшення надаеться один раз за кожний базовий податковий
(звiтний) перiод (piK).

Пiльги з податку на майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, дrя фiзичних
осiб не застосовуються до:

- об'екта/об'ектiв оподаткування, якщо площа такого/таких
об'екта/об'сктiв перевищуе п'ятикратний розмiр неоподатковуваноi площi,
встановленоi пунктом 5.1 цього ПоложеншI;

- об'екта/об'сктiв оподаткування, цо використовуються ii власниками з
метою одержання доходiв (здаються в оренду, лiзинг, позичку,
використовуються у пiдприемницькiй дiяльностi).

5.2. Не е об'ектом оподаткування:
а) об'екти житловоТ та нежитловоi HepyxoMocTi, якi перебувають у

власностi органiв державноi владш, органiв мiсцевого самоврядування, а також
органiзацiй, створених ними в установленому порядку, що повнiстю

утримуються за рахунок вiдповiдного державного бюджету чи мiсцевого
бюджету i с неприбутковими (ix спiльнiй власностi);

б) об'скти житловоi та нежитловоi HepyxoMocTi, якi розташованi в зонах
вiдчуження та безумовного (обов'язкового) вiдселення, визначекi законом, в

тому числi iх частки;
в) булiвлi литячих булинкiв сiмейного типу;



г) ryртожитки;
д) житлова Hepyxoмicтb непридатна для проживання, у тому чиспi у зв'язку

з аварiйним станом, визнана такою згiдно з рiшенням селицноi ради;
е) об'сктИ житловоi HepyxoMocTi, в тому числi ix частки, що наlежать

дiтям-сиротам, дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, та особам з ix
числа, ви]наним такими вiдповiдно до закону. дiтя м-iнвал iдам. якi виховуюгься

одинокими матерями (батьками), але не бiльше одного такого об'екта на

дитину;
ж) об'скти нежитловоi HepyxoMocTi, якi

господарювання мtшого та середнього бiзнесу,
малих архiтектурних формах та на ринках;

використовуються суб'ектами
цо провадять свою дiяльнiсть в

примiцення промислових пiдприемств;
i) будiвлi, споруди сiльськогосподарських товаровиробникiв, призначенi

для використання безпосередньо у сiльськогосподарськiй дiяльностi;
i) об'скти житловоТ та нежитловоi HeplxoMocTi, якi леребувають

власностi громадських органiзацiй iнвалiдiв та ix пiдприсмств;
об'екти HepyxoMocTi, що перебувають у власностi релiгiйних органiзацiй,

статути (положення) яких зареестровано у встановленому законом порядку, та

використовуються виключно лля забезпечення ixHboТ статутноi дiяльностi,
включаючи Ti, в яких здiйснюють дiяльнiсть заснованi такими релiгiйними
органiзацiями добродiйнi заклади (притулки, iнтернати, лiкарнi тощо), KpiM

об'сктiв Heplr<oMocTi, в яких здiйснюеться виробнича та./або господарська

дiяльнiсть;
к) булiвлi дошкiльних та загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно

вiд форми власностi та джереJI фiнансування, що використовуються для
надання ocBiTHix послуг;

л) об'екти нежитловоi HepyxoMocTi державних та комунальних дитячих
санаторно-курортних закладiв та закладiв оздоровлення та вiдпочинку дiтей, а

також дитячих санаторно-курортних закладiв та закладiв оздоровлення i
вiдпочинку дiтей, якi знаходяться на балансi пiдприсмств, установ та

органiзацiй, якi е неприбутковими i BHeceHi контролюючим органом до Реестру

неприбуткових установ та органiзацiй. У разi виключення з Реестру

неприбуткових установ та органiзацiй декларацiя подаеться пJIатником податку

протягом 30 календарних днiв з дня виключення, а податок сплачуеться

починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiдбулося виключення з

Реестру неприбуткових установ та органiзацiй;
м) об'скти житловоi HepyxoMocTi, якi належать

прийомним сiм'ям, у яких виховусться п'ять та бiльше дiтей.

з) будiвлi промисловостi, зокрема виробничi корпуси, цехи, складськi

багатодiтним або

5.З. Перелiк пiльг зi сплати податку на нерухоме майно,

земельноi дiлянки, визначений у ,Щодатку 2.2 до цього Положення.
вlдмlнне вlд



YI. Порядок обчислення:

6.1. обчислення суми податку з об'екта/об'ектiв житловоi HepyxoMocTi, якi

перебувають у власностi фiзичних осiб, здiйснюеться контролюючим органом

за'мi"цем поjатковоi адреси (мiсцем реестрацii) власника TaKoi HepyxoMocTi у
такому порядку:

а) за наявностi у власностi платника податку одного об'екта житловоi

HepyxoMocTi, в тому числi його частки, податок обчислюсться, виходячи з бази

оподаткування, зменшеноi вiдповiдно до rryHKTy 5.1 цього Положення, та

вiдповiдноТ ставки податку;
б) за наявностi у власностi платника податку бiльше одного об'екта

житловоi HepyxoMocTi одного типу, в тому числi 'lx часток, податок

обчислюеться виходячи iз cyMapHoi загальнот площi таких об'ектiв, зменшеноj

вiдповiдно до пункry 5.1 цього Положення, та вiдповiдноi ставки податку;

в) за наявностi у власностi платника податку об'ектiв житловоi

HeplxoMocTi рiзних видiв, у тому числi 'ti часток, податок обчислюеться

urЪд"r" iз cyMapHoi загальноТ площi таких об'ектiв, зменшеноТ вiдповiдно

до пункry 5.1 цього Положення, та вiдповiдноi ставки податку;-г) 
сума податку, обчислена з урzжуванвям пiдпунктiв llбl' i Bll цього

пiдпункту, розподiлясться конlролюючим оргаttом пропорцiйно до питомоi

ваги загальноi площi кожного з об'сктiв житловоi HepyxoMocTi;

д) за наявностi у власностi платника податку об'екта (об'сктiв) житловот

HepyxoMocTi, у тому чиспi його частки, що перебувае у власностi фiзичноi чи

орЙдио"оТ особи - платника податку, загальна плоца якого перевищус З00

пuuдрu"rr* MeTpiB (для квартири) таlабо 500 квадратних MeTpiB (для булинкУ)
сума податку, розрахована вiдповiдно до пiдпунктiв "а"-"г" цього
.6in"-y.ru"" на 25000 гривень на piK за кожен такий об'скт

пlдпункту,
житловоi

в десятиденний строк iнформують вiдповiднi контроrtюючi органи за

HeplxoMocTi (його частку).
6.2. обчисленнЯ суми податкУ з об'скта/об'ектiв нежитловоi нерухомост1,

якi перебувають у власностi фiзичних осiб, здiйснюсться контропюючим

органом за мiсцем податковоi адреси (мiсцем реестрачii) власника такоI

"ърухомо"ri 
вихомчи iз загальцоi площi кожного з об'сктiв нежитловоi

HeplxoMocTi та вiдповiдноi ставки податку,
Податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум податку

та вiдповiднi платiжнi реквiзити, зокрема, органiв мiсцевого самоврядування за

мiсцезнаходженням кожного з об'€ктiв житловоi таlабо нежитловоi HeplToMocTi,

надсил:lються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за

мiсцем його податковоi алреси (мiсцем реестрацii) до 1 липня року, що настае

за базовим податковим (звiтним) перiодом (роком).

щодо новоствореного (нововведеного) об'екта житловоi таlабо нежитловоi

HeplxoMocTi податок сплачусться фiзичною особою-платником почин,lючи з

мiсяця, в якому виникло право власностi на такий об'ект.
контролюючi органи за мiсцем проживання (реестрацii) платникiв податку

мiсцезнаходrкенням об'ектiв житловоi та./або неlкитловоi HepyxoMocTt про



надiсланi (врученi) платнику податку податковi повiдомлення-рiшення про
сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчоi
влади, що забезпечуе формування та реалiзуе державну фiнансову полiтику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повiдомлень-
рiшень про сплату податку фiзичним особам нерезидентам здiйснюють
контролюючi органи за мiсцезнаходженням об'сктiв житловоi та./або
нежитловоi Hepyxoмocтi, що перебувають у власностi таких нерезидентiв,

6.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до
контролюючого органу за мiсцем проживання (ресстрацii) для проведення
звlрки даних щодо:

- об'€ктiв житловоi таlабо нежитловоi HepyxoMocTi, в тому числi 'tt
часток. що перебувають у власностi платника податку:

- розмiру загальноТ плоцi об'ектiв житловоi таlабо нежитловоi
HepyxoMocri. шо перебувають у власносri платника податку:

- права на користування пlпьгою lз сплати податку;
- розмlру ставки податку:

- нарахованоТ суми податку.
У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та

даними. пiдтвердженими плаlником подаtку на пiдставi оригiналiв вjдповiлних
документiв, зокрема документiв на право власностi. конlролюючий орган за
мlсцем проживання (ре€страц1l) платника податку проводить перерахунок суми
лолатку i надсилас (вруча€) йому нове податкове повiдоvлення-рiшен ня.
Попереднс податкове повiдомлення-рiшення вважа€ться скасованим
(вiдкликаним).

У разi переходу права власностi на об'ект оподаткування вiд одного
впасника до iншого протягом к:rлендарного року податок обчислюсться для
попереднього власника за перiод з l сiчня цього року до початку того мiсяця, в
якому припинипося право власностi на зазначений об'скт оподаткування, а для
нового власника - починаючи з мiсяця, в якому BiH набув право власностi.

контролюючий орган надсилас податкове повiдомлення-рiшення ново\4у
власник} пiсля отримання iнформаuii лро перехiд права власносri.

6,4. Платники податку - юридичнi особи самостiйно обчислюють суму
податку станом на 1 сiчня звiтного року з розбивкою рiчноТ суми рiвними
частками поквартапьно.

YII. Податковий перiод:

7.1. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюе календарному рOку.



YIII. Строк та порядок сплати податку на нерухоме майно,
вiдмiнне вiд земельноi дiлянки;

8.1, Податок сплачусться за мiсцем розташування об'екта,/о6'ектiв

оподаткування i зараховуеться до вiдповiдного бюджеry згiдно з

положеннями Бюджетного кодексу Украiни.
8.2. Податкове зобов'язання за звiтний piK з податку сплачуеться:

а) фiзичними особа.t,tи - протягом 60 днiв з дня врr{ення податкового

повiдомлення-рiшенrrя;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до З0 числа

мiсяця, що наступае за звiтним кварталом, якi вiдображаються в рiчнiй
податковiй декларацiТ.

IX. Строк та порядок поданпя звlтцостl:

9.1, Платники податку - юридичнi особи самостiйно обчис;rюють суму

податку станом на l сiчня звiтного року i до 20 лютого цього ж року подають

контролюючому органу за мiсцезнаходженням об'екта./об'сктiв оподаткування

декларацiю за встановленою формою з розбивкою рiчноТ суми рiвними
частками поквартально.

щодо новоствореного (нововведеного) об'екта житловот таlабо

нежитловоi HeplxoMocTi декларацiя юридичною особою - платником подаеться

протягом 30 календарних днiв з дня виникнення права власностi на такий

об'ект, а податок сплачуеться починаючи з мiсяця, в якому виникло право

власностi на такий об'скт.

Х. ,Щодатковi норми Полоlкепня:

l0.1. Органи мiсцевого самоврядування до 25 грудня року, що передус

звiтному, подають вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням

об'скта житловоi таlабо нежитловоi HeplxoMocTi рiшення щодо ставок та
наданих пiльг юридичним та./або фiзичним особам зi сплати податку на

нер)хоме майно, вiдмiнне вiд земепьноi дiлянки, за формою, затвердженою

Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни.

Секретар сiльськоi ради н. ФЕдько


