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Відповідно статті 143 Конституції України, пункту 24, 28 частини 1 статті 26,
пункту 1 статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із
змінами та доповненнями, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу
України із змінами та доповненнями, враховуючи висновок постійної комісії з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку, та
з метою приведення місцевих податків і зборів на території сільської ради до норм
чинного законодавства, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території сільської ради слідуючи місцеві податки і збори на
2019 рік:
- акцизний податок;
- єдиний податок,
- транспортний податок/
- туристичний збір.
2. Затвердити розміри місцевих податків і зборів та терміни їх сплати:
1)
акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5% від бази оподаткування.
Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних
товарів.
Встановити об’єкт оподаткування: реалізація суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів безпосередньо громадянам та іншим
кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно
від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших
суб'єктах господарювання громадського харчування.

Платниками податку є суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів (алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн,
промислові замінники тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що
використовуються як компоненти
моторних палив,
паливо моторне
альтернативне).
2) єдиний податок:
Встановити на території сільської ради ставки єдиного податку у відсотках до
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють
господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку
на календарний місяць:
а) для першої групи платників єдиного податку - до 10 відсотків розміру
прожиткового мінімуму.
б) для другої групи платників єдиного податку - до 15 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати.
Розміри ставок єдиного податку додається в таблиці.
Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують податок шляхом
авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

3) транспортний податок:
Ставка податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000
гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
Базою та об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися
до 5-ти років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.
Податок розраховується та сплачується в терміни:
а) для фізичних осіб - обчислення суми податку з об’єкта/об'єктів
оподаткування здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації
платника податку. Податкове/податкові повідомлення - рішення про сплату
суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються)
платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня
року базового податкового (звітного) періоду (року). Податок сплачується за
місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного
бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України, протягом 60 днів з
дня вручення податкового повідомлення - рішення;
б) для юридичних осіб - платники податку самостійно обчислюють суму
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають
контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію, з
розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Податок сплачується за
місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного
бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України, авансовими
внесками щоквартально до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які
відображаються в річній податковій декларації.

З 1 квітня органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-ти денний
строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам
відомості, необхідні для розрахунку податку,
за місцем реєстрації об’єкта
оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
4) туристичний збір:
Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору. Базою
справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених
пунктом 5.1 Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.
Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за
звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для
квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням
податкових агентів.
3. Затвердити Положення «Про місцеві податки і збори», розроблені відповідно
до Податкового кодексу України (додаються).
4. Оприлюднити дане рішення на сайті громади або в інший можливий спосіб.
5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
6. Рішення сільської ради від 13 липня 2017 року № 17 “Про місцеві податки і
збори на території Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної
гр о м а д и н а 2 0 1 8 р ік ” в в а ж а т и т а к и м , щ о в тр ати л о ч и н н ість, з д н я
н а б р а н н я ч и н н о сті ц и м р іш е н н я м .
7.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова

І.В.Копійка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сільської ради

Рішення сільської ради
26 червня 2018 року № 1

ПОЛОЖЕ Н НЯ
Про туристичний збір
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Це Положення про туристичний збір (далі - Положення) визначає порядок
справляння туристичного збору на території сільської ради та затверджено
відповідно до Податкового кодексу У країни зі змінами.
1.2 Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до
бюджету Куцурубської сільської ради об'єднаної територіальної громади.
1.3. Це Положення є обов'язковим до виконання юридичними та фізичними
особами на території сіл Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної
громади.
Розділ 2. Платники збору
2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної
одиниці,
на якій діє рішення Куцурубської сільської ради об’єднаної
територіальної громади про встановлення туристичного збору, та отримують
(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням
залишити місце перебування в зазначений строк.
2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у селах
Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади, якою
встановлено такий збір;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи
або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.
е) діти віком до 18 років;
є)дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні
заклади.
Розділ 3. Ставка збору
3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору,
визначеної пунктом 4.1 цього Положення.
Розділ 4. База справляння збору

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в
місцях, визначених пунктом 5.1 цього Положення, за вирахуванням податку на
додану вартість.
4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи
побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття
чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів
на в'їзд (віз),обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий
переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами
в'їзду.
Розділ 5. Податкові агенти
5.1. Згідно з рішенням Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної
громади справляння збору може здійснюватися:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих
та іншими закладами готельного типу,санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих
осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на
праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами
або фізичними особами підприємцями,які
уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору,
укладеного з сільською радою.
Розділ 6. Особливості справляння збору
6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з
тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору
окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
Розділ 7. Порядок сплати збору
7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за
звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для
квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням
податкових агентів.
7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що
надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації
такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як
податкового агента туристичного
збору у контролюючому органі
за
місцезнаходженням підрозділу.
7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

