
  

                                  Пояснювальна записка 

до проекту рішення Антонівської селищної ради «Про внесення 

змін та доповнень до рішення Антонівської селищної ради від 

07.07.11 № 116 «Про податок на нерухоме майно відмінне від 

земельної ділянки», зі змінами та доповненнями» . 

1.Обгрунтування необхідності прийняття проекту          
          Законом України від 28.12.2014   № 71-VIII          « Про внесення змін 

до  Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України 

щодо” податкової реформи» внесені фундаментальні зміни в систему 

місцевого оподаткування. 

        Так  з 1 січня 2015 року до місцевих податків  в складі податку на 

майно  включена плата за землю, яка раніше відносилася до 

загальнодержавних податків, запроваджені транспортний податок  та 

оподаткування комерційної (нежитлової ) нерухомості. 

        Загальнообов’язковість рішень  селищної ради на території смт. 

Антонівка передбачена ст.144 Конституції України,  ст. 73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового кодексу 

України. 

         Крім того ст.10 Податкового кодексу України передбачає 

обов’язковість  встановлення місцевими радами транспортного податку і  

плати за землю та вирішення питання  встановлення податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки. 

 

2. Цілі та завдання проекту 

         Основними цілями проекту є забезпечення  реалізації  органом 

місцевого самоврядування  повноваження та  права регулювання відносин 

у сфері місцевого оподаткування. 

 

3. Загальна характеристика й основні положення проекту 

          Відповідно зі статтею 12.3.3. Податкового кодексу України при 

прийнятті рішень про встановлення місцевих податків  та зборів  

обов’язково   визначаються елементи визначені ст.7  цього кодексу 

(платники, об’єкт та база оподаткування, ставки, податковий період, строк 

і порядок сплати та надання податкової звітності) з дотриманням критеріїв, 

встановлених розділом XII  кодексу. 

          Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  В 

проекті рішення всі елементи податку  визначені відповідно до ст.266 

Податкового кодексу України  окрім тих, які віднесені до повноважень  

місцевих рад, а саме: 

- ст.266.4.1. передбачено, що база оподаткування об’єктів житлової 

 нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб зменшується на 60 

кв.метрів, 120 кв.метрів та 180 кв.метрів  ( в залежності від типу об’єкта). 
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Однак  третім абзацом  цієї статті  надано право  місцевим радам 

збільшувати  граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується 

база оподаткування. 

         Таким чином в правовому полі  підпунктом 2.6.1. пункту 2.6 

Положення про податок на майно проекту рішення  пропонується 

встановити  неоподатковану площу  житлової нерухомості фізичних осіб в 

розмірах діючих на території селища з 2011 року,   тобто відповідно 120 

кв. метрів, 250  кв.метрів та 370 кв.метрів;  

-  ст. 266.4.2. передбачено право  місцевих рад встановлювати пільги з 

 податку, яке реалізується  підпунктом  2.6.2. пункту 2.6 Положення про 

податок на майно проекту рішення, а саме пропонується звільнити від 

сплати податку фізичні особи, виходячи з їх майнового стану, релігійні 

організації, громадські неприбуткові організації, особи щодо яких діють 

закони про соціальний захист; 

- ст.266.5.1. закріплено повноваження місцевих рад щодо  

 встановлення  ставок податку у розмірі, що не перевищує 2 відсотків 

мінімальної заробітної плати. Проектом рішення пропонується затвердити 

ставки   діючі у 2015 році.  

    

             Плата за землю.  В проекті рішення всі елементи платежу  

визначені відповідно до ст.269 - 289 Податкового кодексу України  окрім 

тих питань, які віднесені до повноважень  місцевих рад, а саме:  норми 

щодо встановлення місцевими радами ставок земельного податку (ст.274 

ПКУ) і ставок орендної плати за землю (ст. 288 ПКУ) та  окремих пільг 

(ст.284 ПКУ). 

 

1. ст. 274 ПКУ визначено, що ставка земельного податку 

  встановлюється: 

         - за земельні ділянки які перебувають у постійному користуванні 

суб’єктів господарювання ( крім державної та комунальної форми 

власності) у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової 

оцінки; 

        -  для всіх інших власників та землекористувачів ( наприклад суб’єкти 

господарювання державної та комунальної форми власності, бюджетні 

установи та організації, що фінансуються з державного та місцевих 

бюджетів та інші) -  у розмірі не більше 3 відсотків.   

          Враховуючи  економічну ситуацію, що склалася в країні за останній 

рік, в цілях недопущення в таких умовах  збільшення податкового 

навантаження  на суб’єктів господарювання і фізичних осіб  

землекористувачів та те, що плата  за землю не залежить від результатів 

діяльності, а на рівень  інфляції  індексується  грошова оцінка земельних 

ділянок ( яка визначається з врахуванням коефіцієнтів, які характеризують 

місце розташування, функціональне використання земельних ділянок,  

норму прибутку, капіталізації)  та необхідність забезпечення 
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збалансування селищного бюджету  на досягнутому рівні,  пропонується 

встановлення ставок: 

- земельного податку -  у розмірі 1 відсотка від нормативної грошової 

 оцінки земельної ділянки, тобто  на рівні діючих ставок з 1997 року ( 

підпункт 4.5.1  пункту 4.5); 

- податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, 

 автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, 

які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, 

дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними 

гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також земельні 

ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного 

та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, 

господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 

3 відсотків суми земельного податку,  тобто норма, яка діяла з 1992 року 

(підпункт 4.5.2. пункту 4.5.);         

- орендної плати  у розмірах, затверджених рішеннями селищної ради 

ради від 14.02.2008р. № 348 «Про встановлення розмірів орендної 

плати за земельні ділянки», від 02.04.2010р. №718 «Про внесення 

змін до рішення Антонівської селищної ради №348 від 

14.02.2008р. «Про встановлення розмірів орендної плати за 

земельні ділянки». 

 

        2.  ст.284 ПКУ передбачає право  місцевих рад встановлювати пільги 

щодо земельного податку. 

            В проекті рішення пільги передбачені  підпунктами 4.6. та 4.7. 

Положення про податок на майно  загалом відповідають переліку 

законодавчо встановленому статтями 281  та 282 Податкового кодексу 

України окрім  доповнення в межах повноважень селищної ради підпункту 

4.7.1. пункту 4.7 наступним: 

- г)  заповідники, у тому числі історико-культурні, парки державної та 

 комунальної власності, зоологічний парк, заповідні урочища та парки-

пам’ятки садово-паркового мистецтва.  

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

         Реалізація проекту не потребує матеріальних та інших витрат. 

 

5.Позиція заінтересованих органів 

       Оскільки проект рішення є регуляторним актом, то остаточна позиція 

всіх заінтересованих органів з’ясується  при його погоджені у 

встановленому законодавством порядку. 

 

6. Регіональний аспект 

        Проект не стосується питань розвитку  смт Антонівка. 

 

7. Громадське обговорення 
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         Проект є регуляторним актом та потребує громадського обговорення. 

З цією метою розробником проекту вжиті заходи щодо опублікування його 

на офіційному сайті Дніпровської районної у місті Херсоні ради в мережі 

Інтернет для отримання аналізу та відповідного опрацювання всіх 

зауважень та пропозицій до положень проекту. 

 

8. Прогноз результатів 

        Реалізація цього проекту  призведе до приведення положень про  

місцеві податки у відповідність до норм чинного законодавства, що в 

подальшому надасть можливість уникнути непорозумінь в частині 

справляння цих податків 

 

Т. в. о. селищного голови                                            В.В.Горєлов 


