
!одаток 4
до рiшепня XXXVI cecii VII скликання
КрисиЕськоi сiльськоi ради
вiд 15 липня 20l9 року N9 4З 1-vll

Полоэкення та ставкп транспортного податку на територii Крисинськоi
сiльськоi ради

1. Загальнi положецця

,щане Положення розроблене на пiдставi вимог Податкового кодексу
УкраiЪи (зi змiнами), Бюджетного кодексу Украiни (зi змiнами) та Закону
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>> (зi змiнами),

2. Платникн податку

2.1. Гlпатниками транспортного податку е фiзичнi та юридичнi особи, в
тому числi нерезиденти, якi мають заресстрованi в УкраiЪi згiдно з чинним
законодавством власнi легковi автомобiлi, що вiдповiдно до пiдпункту 267,2.1
лункry 267 ,2 статгi 267 ПКУ с об'ектами оподаткування (267.1.1.ПКУ).

3. Об'скт оподаткування

3.1. об'ектом оподаткування е легковi автомобiлi, якi використовувалися
до 5 poKiB i мають об'ем цилiндрiв двиryна понад 3000 куб. см. (2б7.2,1.пку).

4. База оподаткуванпя

4.1. Базою оподаткування с легковий автомобiль, що е об'сктом
оподаткування вiдповiдно до пiдпункту 267.2.1 лункту 267.2 c.raTTi 267 ПкУ
(267.3.1.пку).

4.2, Ставка податkт встановлюеться з розрахунку на календарний piK у
розмiрi 25 000 гривень за кожен легковий автомобiль, що с об'еюом
оподаткування вiдповiдно до пiдпункту 267.Z.| пункту 267.2 cTaTTi 267 пку
(267.4.пку).

5. Податковий перiод

5.1. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюс капендарному року
(267.5,1.пку).

6. Порялок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'ектrоб'€ктiв оподаткування фiзичних
осiб здiйснюеться контролюючим органом за мiсцем реестрацii платника
податку (267.6. 1.ПКУ).



6.2, Податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату сумиlсум
податку та вiдповiднi платiжнi реквiзити надсилаються (вручаються) платнику
податку контролюючим органом за мiсцем його реестрацii до 1 липня року
базового податкового (звiтного) перiоду (року) (267.6.2.ПКУ).

Щодо об'ектiв оподаткування, придбаних протягом року, податок
сплачусться фiзичною особою-платником починаючи з мiсяця, в якому виникло
право власностi на такий об'скт. Контролюючий орган надсилас податкове
повiдомлення-рiшення новому власнику лiсля отримання iнформацii про
перехiд права власностi (267,6.2.ПКУ).

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повiдомлень-
рiшень про сплату податку фiзичним особам - нерезидентам здiйснюють
контролюючi органи за мiсцем реестрацiТ об'ектiв оподаткування, що
перебувають у власностi таких нерезидентiв (267.6.2.ПКУ).

6.З. Органи внутрiшнiх справ зобов'язанi до 15 квiтня 2019 року лодати
контролюючим органам за мiсцем реестрацii об'скта оподаткування вiдомостi,
необхiднi для розрахунку податку (267.6,3,ПКУ).

З 1 сiчня 2019 року органи внутрiшнiх справ зобов'язанi щомiсячно, у l0-
денний строк пiсля закiнчення календарноло мiсяця подавати кон,Iролtоtочим
органам вiдомостi, необхiднi дпя розрахунку податку, за мiсцем реестрацii
об'скта оподагкування c,laнo\4 на перше число вiдловiдною мiсяця
(267.6.з.пку).

Форма подачi iнформацii встановлюсться центральним органом виконавчоТ
влади, що забезпечу€ формування державноТ податковоi полiтики
(267.6.з.пку).

б.4. Платники податку - юридичнi особи самостiйно обчислюють суму
податку станом на 1 сiчня звiтного року i до 20 лютого цього ж року подають
контролюючому органу за мiсцем реестрацii об'екта оподаткування декларацiю
за формою, встаЕовленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з
розбивкою рiчноi суми рiвними частками поквартально (267.6.4.ПКУ).

Щодо об'сктiв оподаткування, придбаних протягом року, декларацiя
юридичною особою - платником пода€ться лротягом мiсяця з дня виникнення
права власностi на такий об'€кт, а податок сплачуеться починаючи з мiсяця, в
якому виникло право власностi на такий об'ект (267.6.4.ПКУ).

6.5. У разi лереходу права власностi на об'скт оподаткування вiд одного
власника до iншого протягом звiтного року податок обчислюеться попереднiм
власником за перiод з ] сiчня цього року до початк) 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 (267.6.5.ПКУ).

Контролюючий орган надсила€ податкове повiломлення-рiшен ня новому
власнику пiсля отримання iнформацiТ про перехiд права власностi
(267.6.5.пку).

6.6. За об'ектИ оподаткування, придбанi протягом року, податок
сплачусться пропорчiйно кiлькосli мiсяцiв. якi ]алишилися до кiншя року.



починalючи з мlсяця, в якому проведено рессIрацiю транспортного засобу
(267.6.6.пку).

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачусться за мiсцем ресстрацii об'ектiв оподаткування i
зараховуеться до бюджету сiльськоI ради згiдно з положеннями Бюджетного
кодексу УкраiЪи (267 .7, I IЖY ).

8. Строки сплати податку

8. l. Транспортний податок сплачусться (267.8. 1.ПКУ):
а) фiзичними особами протягом 60 днiв з дня вручення податкового

повiдомлення-рiшення;
б) юридичнимИ особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа

мiсяця, що наступае за звiтним кварталом, якi вiдображаються в рiчнiй
податковiй декларацii>>,

Секретар сiльськоi ради н. ФЕдько


