
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту проекту рішення
Нижньосироватської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки»
Проект  рішення Нижньосироватської сільської ради «Про встановлення ставок та
пільг  із  сплати  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки»
розроблений відповідно до пункту 265 статті 266  Податкового кодексу України
та  Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської діяльності».
З повним текстом проекту  рішення та аналізом його регуляторного впливу можна
ознайомитись  на офіційному сайті Нижньосироватської сільської ради.
Зауваження  та пропозиції  приймаються  розробником  проекту регуляторного
акту – сільською радою  протягом місяця з дня оприлюднення:
на  адресу вул. Сумиська, 167  с. Нижня Сироватка, контактний телефон 694-209,
694-202

ПРОЕКТ

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

______________________ сесія

Сьомого скликання

Рішення

Від ____________ 2020 року
село Нижня Сироватка

Про встановлення ставок та пільг із 
сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки

Відповідно до пункту 12.3 статті 12, статті 266 Податкового кодексу України,
постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження
форм  типових  рішень  про  встановлення  ставок  та  пільг  із  сплати  земельного
податку  та  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки»,
керуючись пунктом 24 частини першої статті  26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Установити  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району Сумської області:

1.1.  Ставки  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,
згідно з додатком 1.



1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно
з додатком 2 до цього рішення.

2. Інші елементи податків (зокрема, платники податку, об’єкт оподаткування,
база  оподаткування,  порядок обчислення  податку,  податковий період,  строк  та
порядок сплати податку,  строк та  порядок подання звітності  про обчислення і
сплату  податку)  та  відносини,  що  виникають  у  сфері  справляння  податків,
визначаються Податковим кодексом України.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію
Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-економічного
розвитк,  бюджету, фінансів,  житлово-комунального господарства  та управління
комунальною власнстю.

4. З моменту набрання чинності даного рішення визнати таким, що втратило
чинність  рішення 27  сесії  7  скликання Нижньосироватської  сільської  ради  від
27 червня 2019 року «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки». 

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

Сільський голова В.Ю. Суспіцин


