копI}т
ГОСТОМЕЛЪСЪКА СЕЛИЩНА РАДА

БучАнсъкого рдйону киiвськоi овлдстr
ОДИНАДЦЯТА СЕСIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАНIШ

рIшЕння

J\b 767-11-

VпI

(14 ) липня 2021 року

Про встановлення ставок iз сплати
транспортного податку

з метою наповнення бюджету Гостомельськоi селищноi територiальноi громади,
вiдповiднО до cTaTTi 267 роздiлу ХII <Податок на майно> Податкового кодексу
Украiни та
пункту 24 частини 1 cTaTTi 26 Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>,
Гостомельська селищна рада
ВиРIШИЛА:
1. Встановити ставку транспортного податку на територii Гостомельськоi селищноi
територiальноi громади, згiдно з,,Щодатком.
2. Рiшення набирае чинностi з 01 сiчня 2022
року.
3. Визнати такими, що втратили чиннiсть з 01.01.2022
року:
- рiшення Гостомельськоi селищноi ради Nэ67-04-VП вiд it oi.ZOtOp.
,,Про встановлення
ставки транспортного rтодатку в селищi Гостомель'';
- рiшеннЯ ГостомелЬськоi селищноi
ради J\Ъ3 18- 1 8-VII вiд l6.02.2017p. ,,Про внесення змiн до
РiШеННЯ ГОСТОмельськоi селищноi ради Jrlb67_04_vII вtд 2L01.2016pony ,,про u.ruroun.nn"
ставки транспортного податку в селищi Гостомель'';
- рiшеннЯ ГостомелЬськоi селищноi
ради J',lb874-52-VII вiд23.О5.2019р. ,,ПРо внесення змiн до
рiшення Гостомельськоi селищноi ради J\b67-04-vII вiд 21.01.2016року ,,про u"runouo.n""
ставки транспортного податку в селищi Гостомель''.
4. Оприлюднити рiшення в засобах MacoBoi iнформацii та на офiцiйному сайтi
Гостомельськоi селищноi ради.
5. ,.Щане рiшення направити до ГУ ДПС у Киiвськiй областi для здiйснення контролю
за сплатою подЕIтку.
6. Контроль за виконанням рiшеllня покласти на постiйну депутатську комiсiю з
питань планування бюд>tсету, фiнансiв, цiн та соцiально-економi.lного та культурного
розвитку громади.

Селищний голова
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копI$Е
.Щодаток

до рiшення Гостомельськоi селищноi ради
N} 767 -11-

УIП вiд

14

липня 202lp.

Адмiнiстративно-територiальнi одиницi або населенi пункти, або територii
об'еднаних
територiальних громад, на якi поширюеться дiя
рiшенн яради:
код областi

10

10

1

1

код району

код згiдно

0539000000

32 1 0945900

05з9000000

коАтуу

Найменув ання адм iнiстрати" но-териЙрЙлЙБТ
одиницi або населеного пункту, або територii
об' еднаноi територiальноТ громади

з

Селище Гостомель

у

складi

Госiомельськоi

селип{ноi територiальноi громади у Буrанському
районi у КиiЪськiй областi, адмiнiстративний центр
теритоDiальноТ гоомали

Село Озера

у

Село Мощун

у

322 1087001

l0

1

0539000000

з222482401

10

l0539000000

з222482402

складi ГостомелiБЙГlЫЙноi

територiальноi громади У Бl"rанському районi
у
киiъськiй областi
Село Горенка у складi Гостомельсько'rlелищноi'
територiальноi громади у Бучанському районi
у
киiъськiй областi

складi ГостомелiБЙТ

територiальноi громади
киiъськiй областi

у

се.тlиЙноТ

Бучанському районi у

ПОЛОЖЕННЯ

про транспортний податок
1. Загальнi положення
ТранспорТний подаТок - це мiсцевий податок, який наJIежить
до подaIтку на майно, що
зараховуеться до бюджету Гостомельськоi селищноi територiальноi громади.
Положення
розроблеНе вiдповiдно до Податкового кодексу Украihи Фоздiл <Податок на майно>).

1,1,

2. Платники податку
2,1, Платниками транспортного подtIтку е фiзичнi та юридичнi особи, в тому числi
нерезиденти, якi мають зареестрованi в ykpaiHi згiдно з чинним законодавством
власнi

легковi автомобiлi, що вiдповiдно до пiдпункry З.1 пункту 3
даного Положення е об'ектами
оподаткрання.

3. Об'ект та база оподаткування
3,1. об'ектом оподаткування е легковi автомобiлi, з
року випуску яких минуло не бiльше
п'ятИ poKiB (включно) та середньоринкова BapTicTb яких становить понад 375
розмiрiв
мiнiмальНоiзаробiтноiплати, встановленоiзаконЪм на 1 сiчня податкового (звiтного)
така BapTicTb визначаеться центральним органом виконавчоi влади, що року.
реалiзуе
державну полiтику економiчного розвитку, за методикою, затвердженою Кабiнетом йi"i"фu
Украihи, виходячи з марки, моделi, року виписку, типу двигуна, об'ему
цилiндрiв д"".1оru,
,ччу коробки переключення передач пробiгу легкового автомобiля, та
розмiщу.r"., n u йо.о
офiцiйному веб-сайтi.
3.2. Базою оподаткування е легковий автомобiль, що е об'
пiдпункry 3.1 пункту 3 даного
/,
?'-',
\я .,,

Положення.

,,

4.

Ставки

19,,,ii,i

4.1. Ставка податку встановлюеться з
розрахунку на

А.М,.Qрапей

за кожен легковий автомобiль, Що е об'ектом оподtхткрання вiдповiдно
до пiдпункту 3.1
пункту 3 даного Положення.

копIfi

5. Податковий перiод
5.1. БазовИй податковий (звiтний) перiод дорiвнюе u*Ъ"дuр"ому
року.
6. Порядок обчислення та сплати податку
СУМИ ПОДатку з об'екта/об'сктiв оподаткування
9.-1._Ф"".ЛеННЯ
фiзичних

ГУ ДПС у Киiвськiй областi.
6.2. Порядок нарахування
кодексу Украiни.

i сплати транспортного податку

осiб здiйснюеться

визначаеться ст. 267 Податкового

7. Порядок сплати податку
7.1. Податок сплачуеться за мiсцем реестрацii об'ектiв о.rодаrпуuання i зараховуеться
до
бЮДЖеТУ ГОСТОМеЛЬСькоi селищноi територiальноi громади згiдно з положеннями
Бюджетного кодексу УкраiЪи.

8. Строки сплати податку
8.1. Транспортний податок сплачуеться:

а)

Ь)

-

протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомленняфiзиTтrими особами
рiшення;
юридичними особами-аваЕсовими внесками щокварталу до 30 числа мiсяця,
що настае за
звiтниМ кварталоМ, якi вiдображаються в рiчнiй податковiй декларацii.

9. Контроль
9.1. Контроль за правильнiстю нарzжування, повнотою та своечаснiстю сплати податку
здiйснюе ГУ ДПС у КиiЪськiй областi.

Секретар ради

Анатолiй ДРАIIЕЙ
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