
крисин рАдА
БОГОЛУХIВСЬКОГО РАЙОНУ

xAPKlBcbKoi оБлАстI
Позачергова ХХХVI сесiя VII скликання

Рiшецня
Вiд 15 липня 2019 року

Про продов2кецня термiпу дii рiшення вiд 11.07.2018

року ЛЪ 3l8-VlI <<Про встановлення мiсцевих податкiв
i зборiв на тершторii Крисивськоi сiльськоi радц ца
2019 piк> ша 2020 piK

щ
СЬКЛ СIJЬСЬКЛ

Вiдповiдно до ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.З.2, l2.З.4, l2.З.7 п. 12.3, пп.
|2.4.|, |2.4.З п, |2.4, Tl. |2.5 ст. 12 роздi.гry I, ст. 266, 267, 268, 268-| , 269 - 289

роздiлу ХII, ст. 291 - 297 роздiлу ХIV Податковою кодексу УкраТни, постанови
КМУ <Про затвердженнJI Типового рiшення про встzlновлення мiсцевих
податкiв i зборiв, Типового положення про оподаткування платою за землю,
Типового положенIl;l про оподаткуваннJI податком на нерухоме майно, вiдмiнне
вiд земельноi дiлянкп>, наказу ,Щержавного KoMiTeTy Украiни iз земельних
peclpciB <Про затвердження Класифiкацii видiв цiльового призначенIя земель>,
tl. 24 ст, 26, ст. 59 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>>,

Крисинська сiльська рада

ВИРIШИЛА:
l. Продовхити TepMiH дii рiшення Nч 318-VII кПро встановлення

мiсцевих податкiв i зборiв на територii Крисинськоi сiльськоi ради на 2019 piK>

вiд 11 липrrя 2018 року на територii Крисинськоi сiльськоi ради на 2020 piк
податки i збори на piBHi 2019 року, а саме:

1.1. ffпату за землю.
1.2. Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки.
1.3. единий податок.
1.4. Транспортний податок.
1.5. Акцизний податок.

2. Затвердити:
2.1. Положення про оподаткування платою за землю (,Щодаток 1).

2.2. Положення про оподаткування податком на нерухоме майно,
вiдмiнне вiд земельноi дiлянки (.Щодаток 2).
2.З. Положення про оподаткування единим податком за фiксованими
ставками (Додаток З).
2.4. Положення про оподаткування транспортним податком (,Щодаток 4).

2,5. Положення про сIIпату акцизItого податку (Додаток 5).
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3. Bci питання, що не вреryльованi цим рiшенням, реryлюються
вiдповiдно до норм Податкового кодексу УкраiЪи та дiючих нормативно
правових aKTiB.

4. Оприлюднити рiшення в засобах масовоТ iнформацii або в iнший
можливий спосiб.

5. Направити дане рiшення до Слобожанськоi О.Щ ШГУ ,ЩФС в

Харкiвськiй областi.

6. Рiшення Крисинськоi сiльськоi ради xxIV cecii vII скликання вiд

11.07.2018 року Nл 318-VII <<Про встановленвя мiсцевих податкiв i зборiв на

територii Крисинськоi сiльськоi ради на 2019 piк> визнати такими, що втратило

чиннiсть.

7. Рiшення набирае чинностi з 01.01.2020 року.

8. Контроль за виконанням даного рiшення поrulасти на комiсiю з литань

nnurr1,"u"*" бtoд*ету iфiнансiв. соцiального захисry населення та економiчного

розвитку пiдприемництва (

сiльський голова в.БоБрик


