СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Києво-Святошинського району Київської області
21 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
від 15 січня 2015 року

№ 13
с. Софіївська Борщагівка

Затвердження положення про справляння «Транспортного податку» в
с.Софіївська Борщагівка на 2015 рік.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», та Податкового Кодексу України №2755VI від 2 грудня 2010 року , Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи » керуючись ст. 25, п. 24 ст. 26 та ст. 69 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Софіївсько -Борщагівської сільської
ради,-

ВИРІШИЛА:
.
1. Затведити положення про справляння «Транспортного податку » згідно з додатком
до цього рішення .

Сільский голова

О.Т.Кудрик

Додаток
до рішення сесії 21 сесіі VII
скликання сільськоі ради
від 15 .01.2015р. № 13_

Транспортний податок
Положення про справляння « Транспортного податку»
Платники податку: фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають
зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що
відповідно до чинного законодавства є об'єктами оподаткування.
Об'єкт оподаткування: легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм
циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.
База оподаткування: легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до
чинного законодавства.
Ставка податку:
встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі
25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.
Податковий період: базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
Порядок обчислення податку: у відповідності до чинного законодавства та вимог
Податкового кодексу України
Порядок сплати податку: податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування
і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Строки сплати податку :транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомленнярішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що
наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар ради

Р.П.Дудка

