Рішення шостої сесії Бердянської міської ради VII
скликання про встановлення ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
на території міста Бердянська.

Рішення шостої сесії Бердянської міської ради VII
скликання про встановлення транспортного податку на території міста Бердянська.

Рішення шостої сесії Бердянської
міської ради VII скликання про встановлення ставок єдиного податку на території міста Бердянська.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Морпорт: жизнь вносит
коррективы в планы

Передачу ПТУ отложили
Внеочередная сессия городского совета под председательством городского головы Владимира Чепурного
началась с предложения снять с повестки дня вопрос
о передаче на баланс города четырех профессионально-технических училищ. Их финансирование обойдется
бюджету в 32 млн. грн.

В минувший четверг, 4 февраля, в актовом зале Бердянского морского торгового порта отчитались об итогах 2015 года руководство
предприятия (зам. директора по экономике Александр Клименков и
директор Николай Ильин) и профсоюзный комитет (Василий Гривко).
Александр СТАРИКОВ
Прошлый 2015 год для порта
стал рекордным: удалось переработать более 4 млн. 280
тыс. тонн грузов, что значительно превышает показания
прошлых лет. Соответственно
выросла и средняя зарплата.
Если в 2013 году она составляла 3 тыс. 700 грн., в 2014-м –
5 тыс. 900 грн., то в 2015-м –
13 тыс., а у докеров – в среднем 17 тыс. грн. При таком

АКТУАЛЬНО

Карантин у школах
подовжено
до 12 лютого включно
Це вирішено на нараді при
міському голові із медиками
та освітянами. Як розповіла
головний державний санітарний лікар міста та району
Олександра Кікарош, на п’ятому тижні захворюваність на
грип та ГРВІ дещо знизилась
— усього на 26 випадків (за
тиждень — 1564 випадки).
Епідемічний поріг у місті все
ще перевищено — у 1,3 раза.
Серед хворих 42% — діти
віком від 0 до 17 років. Комплекс обмежувальних карантинних заходів дає позитивний ефект. Захворюваність
серед школярів знизилась і
складає 10,4%.
За тиждень збільшилась
кількість госпіталізованих —
122 особи. Зареєстровано 23
випадки грипу, 13 пневмоній.
Усього з початку року на грип
та ГРВІ захворіли 4650 осіб.
Продовжується збільшення кількості захворювань
медичних працівників — на
сьогодні вже 81 людина.
Міський голова Володимир
Чепурний, як і на минулому
засіданні, наголосив на необхідності своєчасного проведення вакцинації від грипу у першу чергу медичних працівників.
Будуть закладені кошти у бюджет, щоб ця вакцинація була
для медиків безкоштовна.
Усі виступаючі на засіданні
наголосили на необхідності
продовження карантинних заходів до п’ятниці, 12 лютого.

темпе роста переработки и доходов экономисты порта запланировали до 2020 года инвестировать из прибыли свыше 400 млн. грн. на обновление
производства; есть предварительная договоренность о вливании еще 90 млн. грн. частного капитала. Как говорили классики, жизнь прекрасна и удивительна, если бы не “но”...
Дело в том, что в связи со
сложившейся в государстве
ситуацией 75% прибыли теперь уходит в государственный

бюджет. Второе
«но» — порт внесен
в список объектов
приватизации, а это
значит, что придется отложить в сторону реализацию
проекта строительства зернового терминала. И еще одно
«но»: до сих пор руководитель
предприятия вот уже более
года является исполняющим
обязанности, так что твердой
уверенности в успешности завтрашнего дня в коллективе нет.

Александр ВАСИЛЬЕВ

На собрании прозвучало предложение взять порт в аренду
трудовым коллективом портовиков. Насколько реально такое предложение, поручено
рассмотреть юристам. Так что
настроения в порту не совсем
оптимистичные.

ПРЕССЛУЖБА БЕРДЯНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ ІНФОРМУЄ

На 1 лютого у Бердянську зареєстровано
більше 20 тисяч переселенців
Про це на засіданні територіального штабу з питань соціального забезпечення
громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції, розповіла начальник управління праці та соціального захисту населення Наталя Токмань. У цьому році
кількість внутрішньо переміщених осіб збільшилась на 8713 осіб. Це 15 тисяч
родин. Більшість переселенців – це люди похилого віку та інваліди: 13 тисяч
пенсіонерів, 1 тисяча – інваліди, 2900 дітей.
Одне із завдань управління
праці – забезпечити виконання державних програм
підтримки внутрішньо переміщених осіб. Це виплата адресної допомоги на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. У
минулому році з державного
бюджету на ці цілі було направлено 41 млн. 700 тис. грн. Щомісячно цю допомогу отримують 2979 родин. На січень потреба у коштах становила
3 млн. 391 тис. грн.
Ще один вид допомоги – надання разової допомоги переселенцям. У виконавчому комітеті створена спеціальна комісія, яка розглядає такі заяви. У минулому році 130 родин
отримали разову допомогу,
загальна сума становила
83 тис. грн.
Велику допомогу у підтримці
переміщених осіб надають благодійні, громадські організації,
міжнародні фонди тощо. Одним

із ініціаторів зустрічі та участі у
засіданні територіального штабу виступила громадська
організація “Переселенці та
громади разом”. Її голова правління Наталя Ярошенко розповіла про реалізацію багатьох
проектів у нашому місті, які
спрямовані не тільки на переселенців, а і на мешканців Бердянська. Про надання допомоги переселенцям також розповіли голова Бердянської
міської організації Товариства
Червоного Хреста України Інна
Тихомирова, директор Бердянського міського центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Тетяна Батулинська, начальник міського
відділу освіти Наталя Лазуренко та інші.
Представник Запорізького
обласного благодійного фонду
“Сантіс” Олег Філатов розповів, що з 7 лютого у Запорізькій області буде реалізовуватися цільова програма для

сімей переселенців. 500 родин
отримають продукти харчування та гігієни, 300 — вугілля.
Про велику гуманітарну допомогу з Естонії – 7 тонн одягу
– розповіла директор благодійної організації «Helper.UA»
Олена Однолько. Цей вантаж
недавно прибув у Бердянськ.
Після того, як одяг буде відсортовано, частина буде передана адресно через ветеранські
та волонтерські організації, ще
частина буде роздана переселенцям та малозабезпеченим
мешканцям Бердянська.
Підсумовуючи засідання,
заступник міського голови
Юлія Дойнова подякувала
усім волонтерським та громадським організаціям, а також благодійним фондам за
активну допомогу як переселенцям, так і мешканцям нашого міста. А також пообіцяла
допомогу з боку міської влади у вирішенні нагальних питань.

Дело в том, что данная инициатива Кабинета Министров
не нашла поддержки на местах в городах нашей страны и
4 февраля, в день сессии, данный проект постановления
вновь рассматривался на заседании Верховной Рады. До
очередной сессии 18 февраля
ситуация должна проясниться.
По предварительной информации учреждения профтехобразования будет финансировать
областной бюджет, а не городской. Конкретнее об этом узнаем в ближайшие дни.
Затем в скоростном режиме были рассмотрены семь
вопросов повестки дня.
О выполнении бюджета
2015 года депутатов проинформировал и.о. начальника
финуправления Светлана
Ткаченко. Затем были приняты программы захоронения
неизвестных и бездомных
граждан, текущего ремонта и
содержания объектов благоустройства, финансирования
водолазно-спасательной
службы и погашения части

кредитов, взятых ОСМД на
утепление домов (по всем
этим вопросам докладчик —
заместитель городского головы Станислав Лимарчук).
После краткого обсуждения
все проекты постановлений
были приняты единогласно.
На сессии присутствовал 31
депутат из 36.
Пока верстался номер. К
вечеру 4 февраля стало известно, что в постановление КМ
и ВР по вопросу финансирования ПТУ из городских бюджетов внесены изменения.
Народные депутаты большинством в 355 голосов (в том
числе Александр Пономарев
и Сергей Валентиров) приняли за основу и в целом решение финансировать учебные
заведения системы образования (бывшие ПТУ) из государственного бюджета. На эти
цели выделяется 500 млн. грн.
Оказывается, не все так
плохо: теперь 18 февраля на
очередной сессии депутатам
предстоит вернуться к “старым” наработкам и распределить 40 млн. грн. остатков
средств в бюджете 2015 г.

ВАКАНСІЯ

Увага, конкурс
Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
- завідувача сектора з питань діловодства та контролю
апарату міської ради – 1 штатна одиниця.
До конкурсу запрошуються особи з повною вищою освітою за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, зі стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років
або стажем роботи в інших сферах управління не менше 4 років,
знанням ділової української мови, вмінням роботи на комп’ютері.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до
конкурсної комісії такі документи: письмову згоду на обробку
персональних даних, заяву встановленого зразка щодо участі в
конкурсі, заповнену особову картку (форма №П-2ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія), дві фотокартки розміром 4х6 см, копію документів про освіту (завірену нотаріально), відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (декларація) за минулий рік, копію заповнених
сторінок паспорта громадянина України, довідку про присвоєння
ідентифікаційного номера, копію заповнених сторінок військового
квитка, медичну довідку про стан здоров’я за формою 133/О, письмову згоду на проведення спеціальної перевірки, довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), послужний
список та інші документи щодо проходження військової служби.
Документи приймаються впродовж 30 календарних днів з
дня опублікування оголошення конкурсу за адресою: м. Бердянськ, пл. 1-ї Бердянської Ради, 2, каб. 24-Б; тел. для довідок: 3-64-85.
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ОФІЦІЙНО

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
Шоста сесія

РІШЕННЯ
21 січня 2016 р.

№ 57

Про встановлення
ставок податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, на території
міста Бердянська
Керуючись п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно
із п.72 розділу I і п. 4 та 7 розділу ІІ Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2016
році”, ст.ст. 10,12, 265, 266 Податкового кодексу України та
п. 5 ст. 25 і ст. 70 Статуту територіальної громади міста
Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА
1.
Встановити ставки податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
відповідно до Положення про
порядок справляння податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, на території міста Бердянська (додається).
2. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно і
органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після
закінчення
податкового
(звітного) кварталу подавати
Бердянській об’єднаній державній податковій інспекції відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування об’єкта нерухомого
майна станом на перше число
відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачується платниками податку за місцем розташування об’єкта оподаткування та зараховується до
міського бюджету на рахунки,
відкриті Головним управлінням
Державного казначейства у
Запорізькій області згідно з
кодами бюджетної класифікації доходів.
4. Дане рішення набирає
чинності з 01.01.2016 року.
5. Рішення п’ятдесят сьомої
сесії (I частина) міської ради
VI скликання від 26 лютого
2015 року №12 „Про затвердження Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території
міста Бердянська в новій редакції” вважати таким, що втратило чинність.
6. Прес-службі виконкому
Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації не
пізніш як у десятиденний строк
після прийняття рішення.
7. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Плющій
І.М.
8. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
голову постійної комісії міської
ради з питань планування бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності, на голову постійної комісії з питань
реалізації державної регуляторної політики та підприємницької діяльності та начальника Бердянської об’єднаної
податкової інспекції Головного
управління ДФС у Запорізькій
області в межах їх повноважень.
Міський голова
В.П.ЧЕПУРНИЙ.
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ДОДАТОК
до рішення шостої сесії Бердянської міської ради
VІI скликання від 21 січня 2016 року № 57

Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, на території міста Бердянська
1. Загальні положення
Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
на території міста Бердянська
встановлюється на підставі
ст.ст. 265, 266 Податкового кодексу Україні, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 70
Статуту територіальної громади міста Бердянська.
Основні поняття:
Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові
будинки.
Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:
· житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог,
встановлених законом, іншими
нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові
будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та
житлові будинки квартирного
типу різної поверховості;
· житловий будинок садибного типу - житловий будинок,
розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
· прибудова до житлового
будинку - частина будинку,
розташована поза контуром
його капітальних зовнішніх стін,
і яка має з основною частиною
будинку одну (або більше)
спільну капітальну стіну;
· квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для
постійного у ньому проживання;
· котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої
житлової площі для постійного
чи тимчасового проживання з
присадибною ділянкою;
· кімнати у багатосімейних
(комунальних) квартирах –
ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи
більше квартиронаймачів;
· садовий будинок - будинок для літнього (сезонного)
використання, який у питаннях
нормування площі забудови,
зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
· дачний будинок - житловий будинок для використання
протягом року з метою позаміського відпочинку.
Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення,
що не віднесені відповідно до
законодавства до житлового
фонду.
До об’єктів нежитлової нерухомості відносяться:
- будівлі готельні - готелі,
мотелі, кемпінги, пансіонати,
ресторани та бари, туристичні
бази, гірські притулки, табори
для відпочинку, будинки відпочинку;
- будівлі офісні - будівлі
фінансового обслуговування,
адміністративно-побутові
будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
- будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та
зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні,
бази та склади підприємств
торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
- гаражі - гаражі (наземні й
підземні) та криті автомобільні
стоянки;
- будівлі промислові та
склади;
- будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
- господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких
належать сараї, хліви, гаражі,

літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
- інші будівлі.
2. Платники податку
Платниками податку є
фізичні та юридичні особи, в
тому числі нерезиденти, які є
власниками об’єктів житлової
та/або нежитлової нерухомості.
У разі перебування об’єкта
житлової та/або нежитлової
нерухомості:
· у спільній частковій власності кількох осіб платником
податку є кожна з цих осіб за
належну їй частку;
· у спільній сумісній власності
кількох осіб, але не поділений у
натурі, платником податку є
одна з таких осіб-власників,
визначена за їх згодою, якщо
інше не встановлено судом;
· у спільній сумісній власності
кількох осіб і поділений між
ними в натурі платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
3. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є
об’єкт житлової та нежитлової
нерухомості, в тому числі його
частка.
Не є об’єктом оподаткування:
- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також
організацій, створених ними в
установленому порядку, що
повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх
спільній власності);
- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та
безумовного (обов’язкового)
відселення, визначених законом, у тому числі їх частки;
- будівлі дитячих будинків
сімейного типу;
- гуртожитки;.
- житлова нерухомість непридатна для проживання, в
тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою
згідно з рішенням міської ради;
- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки,
що належать дітям-сиротам,
дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з
їх числа, визнаними такими
відповідно до закону, дітямінвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками),
але не більше одного такого
об’єкта на дитину;
- об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються
суб’єктами господарювання
малого та середнього бізнесу,
що провадять свою діяльність
у малих архітектурних формах
та на ринках;
- будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи,
складські приміщення промислових підприємств;
- будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,
призначені для використання
безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх
підприємств;
- об’єкти нерухомості, що
перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано
у встановленому законом порядку, та використовуються
виключно для забезпечення
їхньої статутної діяльності,
включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями
добродійні заклади (притулки,
інтернати, лікарні тощо), крім
об’єктів нерухомості, в яких
здійснюється виробнича та/або

господарська діяльність:
- будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів незалежно від форми
власності та джерел фінансування, що використовуються
для надання освітніх послуг.
4. База оподаткування
Базою оподаткування є
загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості,
в тому числі його часток.
База оподаткування об’єктів
житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток,
для фізичних осіб обчислюється Бердянською об’єднаною
державною
податковою
інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області (далі БОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій
області) на підставі даних Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами
державної реєстрації прав на
нерухоме майно та/або на
підставі оригіналів відповідних
документів платника податків,
зокрема документів на право
власності.
Базу оподаткування об’єктів
житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, юридичні
особи обчислюють самостійно
виходячи із загальної площі
кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
5. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта
житлової нерухомості, в тому
числі їх часток, що перебуває у
власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
5.1 для квартири/ квартир
незалежно від їх кількості на
60 кв. метрів;
5.2 для житлового будинку /
будинків незалежно від їх
кількості на 120 кв. метрів;
5.3. для різних видів об’єктів
житлової нерухомості, в тому
числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності
платника податку квартири/
квартир та житлового будинку/
будинків, у тому числі їх часток) на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається
один раз за базовий податковий (звітний) період.
Пільги із сплати податку не
надаються на об’єкт/об’єкти
оподаткування:
- що використовуються їх
власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у
підприємницькій діяльності);
- якщо площа такого/таких
об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої у
пунктах 5.1, 5.2, 5.3 розділу 5
цього Положення.
6. Ставка податку
Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 1 квадратний.
метр бази оподаткування становить 0,1 відсотка розміру
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на
1 січня календарного року.
7. Порядок обчислення
суми податку
7.1 Для фізичних осіб
Обчислення суми податку з
об’єктів житлової нерухомості,
які знаходяться у власності
фізичних осіб, проводиться
БОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій
області за місцем податкової
адреси (місцем реєстрації)
власника житлової нерухомості у такому порядку:
- за наявності у власності
платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому
числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази
оподаткування, зменшеної
відповідно до пунктів 5.1. та 5.2
розділу 5 цього Положення та

відповідної ставки податку;
- за наявності у власності
платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі
їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної площі
таких об’єктів, зменшеної
відповідно до пунктів 5.1 та 5.2
розділу 5 цього Положення та
відповідної ставки податку;
- за наявності у власності
платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів,
у тому числі їх часток, податок
обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких
об’єктів, зменшеної відповідно
до пункту 5.3. розділу 5 цього
Положення та відповідної ставки податку;
Сума податку, обчислена з
урахуванням 3 та 4 абзаців цього розділу, розподіляється
БОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій
області пропорційно до питомої
ваги загальної площі кожного
з об’єктів житлової нерухомості.
Обчислення суми податку з
об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності фізичних осіб,
здійснюється БОДПІ ГУ ДФС
у Запорізькій області за місцем
податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної
площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
Податкове повідомленнярішення про сплату суми/сум
податку, обчисленого згідно з
цим розділом Положення, та
відповідні платіжні реквізити,
зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів
житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації)
до 1 липня року, що настає за
базовим податковим (звітним)
періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової
нерухомості податок сплачується фізичною особоюплатником починаючи з місяця, в якому виникло право
власності на такий об’єкт. Бердянська об’єднана державна
податкова інспекція надсилає
податкове
повідомленнярішення такому власнику після
отримання інформації про виникнення права власності на
такий об’єкт.
Контролюючі органи за
місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують
відповідні контролюючі органи
за місцезнаходженням об’єктів
житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомленнярішення про сплату податку.
Нарахування податку та
надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про
сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за
місцезнаходженням об’єктів
житлової нерухомості, що перебувають у власності таких
нерезидентів.
Платники податку мають
право звернутися з письмовою заявою до БОДПІ ГУ ДФС
у Запорізькій області для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, в тому
числі їх часток, що перебувають
у власності платника податку;
- розміру загальної площі
об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, що перебувають
у власності платника податку;
- права на користування
пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжнос-

тей між даними контролюючих
органів та даними, підтвердженими платником податку на
підставі оригіналів відповідних
документів, зокрема документів
на право власності, Бердянська
об’єднана державна податкова
інспекція проводить перерахунок суми податку і надсилає
(вручає) йому нове податкове
повідомлення-рішення.
7.2 Для юридичних осіб
Платники податку - юридичні
особи самостійно обчислюють
суму податку станом на 1 січня
звітного року і до 20 лютого
цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/ об’єктів
оподаткування декларацію за
формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з
розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/
або нежитлової нерухомості
декларація подається протягом 30 календарних днів з дня
виникнення права власності на
такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в
якому виникло право власності
на такий об’єкт.
7.3 Для всіх платників податку
За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів)
житлової нерухомості, у тому
числі його частки, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/
або 500 квадратних метрів (для
будинку), сума податку, розрахована відповідно до розділу 7
цього Положення, збільшується на 25000 гривень на рік за
кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування
від одного власника до іншого
протягом календарного року
податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він
втратив право власності на
зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника починаючи з місяця, в якому
виникло право власності.
Податкове повідомленнярішення новому власнику контролюючий орган надсилає
після отримання інформації про
перехід права власності.
8. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
9. Строк та порядок сплати податку
Податкове зобов’язання з
податку за звітний рік сплачується:
· фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення
податкового повідомленнярішення;
· юридичними особами - авансовими внесками щокварталу
до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які
відображаються в річній податковій декларації.
Податок сплачується за
місцем розташування об’єкта/
об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету міста Бердянська.
10. Відповідальність і контроль
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу
України.
Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснює БОДПІ ГУ
ДФС у Запорізькій області.
В.о.начальника фінансового
управління С.О. ТКАЧЕНКО.

ОФІЦІЙНО

Південна зоря, субота, 6 лютого 2016 року, № 7 (17329)
БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
Шоста сесія

РІШЕННЯ
21 січня 2016 р.

№ 56

Про встановлення ставок
єдиного
податку
на території
міста
Бердянська
Керуючись п.24 ч.1 ст. 26
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
згідно із п.79 розділу I і п. 4 та 7
розділу ІІ Закону України “Про
внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2016
році”, відповідно до ст.ст. 10,12,
глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України та п. 5
ст. 25 і ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставки єдиного податку відповідно до Положення про порядок справляння єдиного податку на території
міста Бердянська (додається).
2. Єдиний податок сплачується платниками за місцем
податкової адреси та зараховується до місцевого бюджету
згідно з кодами бюджетної класифікації доходів.
3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.
4. Рішення п’ядесят сьомої
сесії (частина 1) VI скликання
від 26 лютого 2015 року № 14
„Про затвердження Положення про порядок справляння
єдиного податку на території
міста Бердянська в новій редакції” вважати таким, що втратило чинність.
5. Прес-службі виконкому
Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації не
пізніш як у десятиденний строк
після прийняття рішення.
6. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Плющій
І.М.
7. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
голову постійної комісії міської
ради з питань планування бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності, на голову постійної комісії з питань
реалізації державної регуляторної політики та підприємницької діяльності та начальника Бердянської об’єднаної
податкової інспекції Головного
управління ДФС у Запорізькій
області в межах їх повноважень.
Міський голова
В.П.ЧЕПУРНИЙ.
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ДОДАТОК
до рішення шостої сесії Бердянської міської ради
VІI скликання від 21 січня 2016 року № 56

Положення про порядок справляння єдиного податку на території
міста Бердянська
1. Загальні положення
Єдиний податок є місцевим
податком і впроваджується на
підставі пункту 24 частини 1
статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування”,
відповідно до пункту 10.1.2
статті 10, ст. ст. 291-300 глави
1 Податкового кодексу України та ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська.
Єдиний податок являє собою
форму заміни сплати встановлених законодавством окремих податків і зборів (обов’язкових платежів) при спрощеній
системі оподаткування, обліку
та звітності суб’єктів господарювання.
2. Платники податку
Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання
– фізичні та юридичні особи, які
задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності і при цьому
самостійно обрали даний спосіб
оподаткування доходів та зареєстровані у відповідності з
Податковим кодексом України.
Суб’єкти господарювання,
які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються
на такі групи платників єдиного податку:
1. перша група - фізичні
особи - підприємці, які не
використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів
з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання
побутових послуг населенню
і обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 300 000 гривень;
2. друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з
надання послуг, у тому числі
побутових, платникам єдиного
податку та/або населенню,
виробництво та/або продаж
товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за
умови, що протягом календарного року не використовують
працю найманих осіб або
кількість осіб, які перебувають
з ними у трудових відносинах,
одночасно не перевищує 10
осіб та обсяг доходу яких протягом календарного року не
перевищує 1 500 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі,
продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група
70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з
виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння.
Такі фізичні особи - підприємці
належать виключно до третьої
групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої
групи;
3. третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом
календарного року не використовують працю найманих осіб
або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, необмежена і юридичні
особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційноправової форми та обсяг доходу яких протягом кален-

дарного року не перевищує
5 000 000 гривень;
4. четверта
група –
сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75
відсотків.
При розрахунку загальної
кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з
платником єдиного податку фізичною особою, не враховуються наймані працівники,
які перебувають у відпустці у
зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду
за дитиною до досягнення нею
передбаченого законодавством віку.
При розрахунку середньооблікової кількості працівників
застосовується визначення,
встановлене Податковим кодексом України.
Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування суб’єктами господарювання встановлюються Податковим кодексом України.
3. Об’єкт оподаткування та
порядок визначення доходів
та їх склад
Об’єктом оподаткування
для платників єдиного податку першої - третьої груп є обсяг доходів, отриманий за податковий (звітний) період;
для платників єдиного податку четвертої групи є площа
сільськогосподарських угідь
(ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або
земель
водного
фонду
(внутрішніх водойм, озер,
ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.
Доходи та їх склад для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися
платником єдиного податку
першої-третьої груп та перебувати на спрощеній системі оподаткування визначено
у
статті 292 Податкового кодексу України.
4. База оподаткування
Базою оподаткування для
платників єдиного податку першої - третьої груп є сума доходу платника єдиного податку,
визначена статтею 292 Податкового кодексу України; для
платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників
є нормативна грошова оцінка
одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних
насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII
Податкового кодексу України,
для земель водного фонду
(внутрішніх водойм, озер,
ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в
області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного
за станом на 1 січня базового
податкового (звітного) року
відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового кодексу України.
5. Ставка податку
Ставки єдиного податку
встановлюються:

фіксовані ставки для
фізичних осіб - підприємців, які
здійснюють господарську
діяльність з розрахунку на календарний місяць:
· для першої групи платників
єдиного податку 10 відсотків
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом
на 1 січня податкового (звітного) періоду;
· для другої групи платників
єдиного податку 15 відсотків
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом
на 1 січня податкового (звітного) періоду;
відсоткові ставки для
третьої групи платників єдиного податку у розмірі:
· 3 відсотки доходу - у разі
сплати податку на додану
вартість згідно з Податковим
кодексом України;
· 5 відсотків доходу - у разі
включення податку на додану
вартість до складу єдиного податку.
Для
фізичних
осіб
підприємців, які здійснюють
діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації)
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного
податку встановлюється у
розмірі 5 відсотків доходу.
У випадках недотримання
встановлених обмежень для
платників єдиного податку:
фізична особа-підприємець
має сплачувати єдиний податок за ставкою 15% до:
- суми перевищення максимального обсягу доходу для
відповідної групи;
- доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до
першої або другої групи;
- доходу, отриманого при
Звітний період
Строки звітування (подання
декларації платника єдиного податку)

здійснення видів діяльності, які
не дають права застосовувати
спрощену систему оподаткування.
Застосування додаткових
ставок єдиного податку
здійснюється відповідно до
Податкового кодексу України.
У разі здійснення платниками єдиного податку другої групи господарської діяльності на
території України застосовується 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на
1 січня податкового (звітного)
періоду.
Якщо платник єдиного податку порушує вимоги, встановлені для відповідної групи,
він зобов’язаний або перейти
до іншої групи (якщо відповідає встановленим для неї вимогам), або перейти до сплати
податків та зборів на загальних підставах.
Для платників єдиного податку четвертої групи розмір
ставок податку з одного гектара сільськогосподарських
угідь та/або земель водного
фонду залежить від категорії
(типу) земель, їх розташування та становить у відсотках від
бази оподаткування:
- для ріллі, сіножатей і пасовищ - 0,81;
- для багаторічних насаджень - 0,49;
- для земель водного фонду
- 2,43;
- для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських
товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на
умовах оренди, - 5,4.
6. Порядок та строк подання звітності про обчислення
податку і сплати податку

1 група 2 група
рік
протягом 60 календарних днів, що настають
за останнім календарним днем звітного року

Строки сплати не пізніше 20 числа
(включно) поточного
податку
місяця; можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період
(квартал, рік), але не
більш як до кінця поточного звітного року.
застосуванні іншого способу
розрахунків, ніж зазначений у
Податковому кодексі України;
- доходу, отриманого від
здійснення видів діяльності, які
не дають права застосовувати
спрощену систему оподаткування:
- доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності,
яка не передбачена для цих
груп.
юридична особа має сплачувати у подвійному розмірі ставок до:
- суми перевищення максимального обсягу доходу для
відповідної групи;
- доходу, отриманого при
застосуванні іншого способу
розрахунків, ніж зазначений у
Податковому кодексі України;
- доходу, отриманого від

доходу, сплачується протягом
10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
У разі припинення платником єдиного податку провадження
господарської
діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому
платнику до останнього дня
(включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано
заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням
провадження господарської
діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації
припинення підприємницької
діяльності. У разі анулювання
реєстрації платника єдиного
податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного
податку нараховуються такому платнику до останнього дня
(включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.
Платники єдиного податку
четвертої групи самостійно
обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не
пізніше 20 лютого поточного
року подають відповідному
контролюючому органу за
місцезнаходженням платника
податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік
за формою, передбаченою Податковим кодексом
Платники єдиного податку
ведуть облік і складають
звітність, обирають або переходять на спрощену систему
оподаткування або відмовляються від спрощеної системи

3 група
квартал

4 група
рік

протягом 40 кален- не пізніше 20 лютого подарних днів, що на- точного року
стають за останнім календарним
днем
звітного кварталу
протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал.

Сплата єдиного податку
платниками першої - третьої
груп здійснюється за місцем
податкової адреси, а четвертої
групи - за місцем розташування земельної ділянки.
Платники єдиного податку
першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від
сплати єдиного податку протягом одного календарного
місяця на рік на час відпустки,
а також за період хвороби,
підтвердженої копією листка
(листків) непрацездатності,
якщо вона триває 30 і більше
календарних днів. Суми єдиного податку за такі періоди за
заявою платника зараховуються в рахунок майбутніх
платежів.
Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу

щоквартально протягом
30 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в
таких розмірах:
у 1 кварталі –10%
у 2 кварталі – 10%
у 3 кварталі – 50%
у 4 кварталі – 30%

у порядку, визначеному Податковим кодексом України.
7. Відповідальність і контроль
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу
України.
Контроль за правильністю
нарахування, повнотою та
своєчасністю сплати сум єдиного податку, а також за своєчасністю подання платниками
податкових
декларацій
здійснює Бердянська об’єднана державна податкова інспекція.
В.о. начальника
фінансового управління
С.О. ТКАЧЕНКО.
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БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
Шоста сесія
21 січня 2016 р.

РІШЕННЯ

№ 55

Про встановлення транспортного
податку на території міста Бердянська
Керуючись п.24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
згідно із п.73 розділу I і п. 4 та
7 розділу ІІ Закону України
“Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році”, ст.
267 Податкового кодексу України та п.5 ст. 25 і ст. 70 Статуту територіальної громади
міста Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА
1. Встановити транспортний
податок на території міста Бердянська згідно з Положенням
про порядок справляння
транспортного податку на території міста Бердянська (додається).
2. Дане рішення набирає
чинності з 01.01.2016 року.
3. Рішення п’ятдесят сьомої
сесії (I частина) міської ради
VI скликання від 26 лютого
2015 року №11 „Про затвердження Положення про порядок справляння транспортно-

го податку на території міста
Бердянська” вважати таким,
що втратило чинність.
4. Прес-службі виконкому
Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації не
пізніш як у десятиденний
строк після прийняття рішення.
5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Плющій І.М.
6. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
голову постійної комісії
міської ради з питань планування бюджету, соціальноекономічного розвитку, промисловості та інвестиційної
діяльності Попову І.О. та начальника Бердянської об’єднаної податкової інспекції
Головного управління ДФС у
Запорізькій області в межах
їх повноважень.
Міський голова
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
Шоста сесія
21 січня 2016 р.

РІШЕННЯ

№2

Про затвердження Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку м. Бердянська на 2016 рік
Відповідно до ст. 143 Конституції України, Закону України від 23.03.2000 №1602III „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, п.22
ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в
Україні”, п.3 ст.25 Статуту територіальної громади міста
Бердянська, Бердянська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму
соціально-економічного та
культурного розвитку м. Бердянська на 2016 рік (додається).
2. Заступникам міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету Бердянської
міської ради організувати роботу щодо виконання Програми соціально-економічного та
к ульт урного розвитк у м.
Бердянська на 2016 рік (далі Програма), зосередивши
увагу на реалізації пріоритетних завдань, спрямованих на
створення умов для підвищення стандартів життя та
зростання добробуту населення шляхом активізації
внутрішнього потенціалу
міста, проведення модернізації підприємств реального
сектора економіки, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, посилення інвестиційної активності та впровадження енергозбереження.

3. Структурним підрозділам виконкому Бердянської
міської ради відповідно до
своїх повноважень щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати інформацію про стан
виконання Програми управлінню економіки виконавчого
комітету Бердянської міської
ради.
4. Управлінню економіки
виконавчого комітету Бердянської міської ради:
4.1. Узагальнювати отриману інформацію з метою проведення економічного аналізу виконання основних заходів та завдань Програми.
4.2. Надавати щокварталу
міській раді інформацію про
стан виконання Програми до
30 числа місяця, що настає
за звітним періодом.
5. Прес-службі міської ради
та виконавчого комітету Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації.
6. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
7. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на
постійну комісію Бердянської
міської ради з питань планування бюджету, соціальноекономічного розвитку, промисловості та інвестиційної
діяльності (Попова І.О.).
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ

ПРИМІТКА: З текстом Програми соціально-економічного
та культурного розвитку м. Бердянська на 2016 рік можна ознайомитись на офіційному сайті Бердянської міської ради у
розділі “Бізнес” - “Соціально-економічний розвиток”.

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Â.². ÌÈÕÀÉËÈ×ÅÍÊÎ
Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ:
Æ.Î. ÂÀÑÈËÜ×ÈÊ (ãîëîâà Áåðäÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè), À.À. ÆÀÄÀÍ
(âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð-ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà),
C.Â.Ò²ÒÎÂÀ (â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð), Î.Î.ÕÎËÎÄ (секретар Бердянської міської ради).

Перелік колективних договорів, змін та доповнень до них, які зареєстровані управлінням праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету Бердянської міської ради у січні 2016 року
Реєстраційний №
1.

Дата
реєстрації
12.01.2016

2.

12.01.2016

3.

12.01.2016

4.

12.01.2016

5.

12.01.2016

Назва договору
Колективний договір приватного підприємства „Будтехноком – Бердянськ” між адміністрацією та
трудовим колективом на 2016-2018 роки
Зміни та доповнення до колективного договору державного підприємства „Бердянський морський
торговельний порт” між уповноваженим власника та профсоюзним комітетом на 2015-2016 роки
Зміни та доповнення до колективного договору Бердянської філії державного підприємства „Адміністрація морських портів України” між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2013-2015 роки
Зміни та доповнення до колективного договору приватного акціонерного товариства ВТФ „Іванна”
між адміністрацією та трудовим колективом на 2016-2019 роки
Колективний договір приватного акціонерного товариства „Бердянська міська стоматологічна поліклініка” між адміністрацією та профспілкою на 2016 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення шостої сесії Бердянської міської ради VІI скликання
від 21 січня 2016 року №55

Положення про порядок справляння
транспортного податку на території м. Бердянська
1. Загальні положення
Транспортний податок встановлюється на підставі пункту
24 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
статті 10, розділу ХII Податкового кодексу України та ст. 70 Статуту територіальної громади
міста Бердянська.
Транспортний податок – обов’язковий платіж у складі податку на майно.
2. Платники податку
Платниками транспортного
податку є фізичні та юридичні
особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в
Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до розділу
3 цього Положення є об’єктами
оподаткування.
3. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є
легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти
років (включно) та середньоринкова вартість яких становить
понад 750 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
(звітного) року, та зареєстровані на території м. Бердянська.
Така вартість визначається
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі,
року випуску, типу двигуна,
об’єму циліндрів двигуна, типу
коробки переключення передач,
пробігу легкового автомобіля, та
розміщується на його офіційному веб-сайті.
4. База оподаткування
Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом
оподаткування згідно з розділом
3 цього Положення.
5. Ставка податку
Ставка податку встановлюється у розмірі 25000 гривень
за кожен легковий автомобіль,
що є об’єктом оподаткування
згідно з розділом 3 цього Положення.
6. Податковий період
Базовий податковий (звітний)
період дорівнює календарному
року.
7. Порядок обчислення податку
7.1 Для фізичних осіб
Обчислення суми податку з
об’єкта/об’єктів оподаткування
здійснюється Бердянською
об’єднаною державною податко-

вою інспекцією Головного управління Державної фіскальної
служби у Запорізькій області.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/
сум податку та відповідні
платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку Бердянською об’єднаною
державною податковою інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області до 1 липня
року базового податкового
(звітного) періоду (року).
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових
повідомлень-рішень про сплату
податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що
перебувають у власності таких
нерезидентів.
У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим
автомобілем, який відповідно до
розділу 3 цього Положення є
об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, у якому мав місце факт
незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий
факт підтверджується відповідним документом про внесення
відомостей про вчинення кримінального правопорушення до
Єдиного реєстру досудових
розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.
У разі повернення легкового
автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за
такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови
слідчого, прокурора чи рішення
суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому
органу копію такої постанови
(рішення) протягом 10 днів з
моменту отримання.
Платники податку мають право
звернутися з письмовою заявою
до контролюючого органу для
проведення звірки даних щодо:
а) об’єктів оподаткування, що
перебувають у власності платника податку;
б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку
резиденти - за місцем своєї
реєстрації;
нерезиденти - за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих
органів та даними, підтвердженими платником податку на
підставі оригіналів відповідних
документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподат-

кування, перехід права власності на об’єкт оподаткування,
документів, що впливають на
середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації
платника податку проводить
перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.
Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
7.2. Для юридичних осіб
Платники податку - юридичні
особи самостійно обчислюють
суму податку станом на 1 січня
звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної
служби у Запорізькій області
декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою
річної суми рівними частками
поквартально.
У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим
автомобілем, який відповідно до
розділу 3 цього Положення є
об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною
особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У разі повернення легкового
автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною
особою - платником податку
подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи
винесення ухвали суду.
7.3 Для всіх платників податку
У разі спливу п’ятирічного віку
легкового автомобіля протягом
звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, у якому вік
такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
У разі придбання об’єкта/
об’єктів оподаткування протягом року податок сплачується
платником починаючи з місяця,
в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомленнярішення новому власнику
(фізична особа) після отримання інформації про перехід права
власності.
Декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення
права власності на такий об’єкт.
У разі переходу права влас-

Äóìêè àâòîð³â ïóáë³êàö³é íå îáîâ’ÿçêîâî â³äîáðàæàþòü òî÷êó çîðó
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ності на об’єкт оподаткування від
одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року
до початку того місяця, в якому
він втратив право власності на
зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув
право власності на цей об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомленнярішення новому власнику після
отримання інформації про перехід права власності.
За об’єкти оподаткування,
придбані протягом року, податок сплачується пропорційно
кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з
місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
Територіальний сервісний
центр №2344 регіонального сервісного центру Міністерства
внутрішніх справ України в Запорізькій області зобов’язаний
щомісячно у 10-денний строк
після закінчення календарного
місяця подавати до Бердянської
об’єднаної державної податкової
інспекції Головного управління
Державної фіскальної служби у
Запорізькій області відомості,
необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта
оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
8. Строк та порядок сплати
податку
Податок сплачується за
місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до
бюджету міста Бердянська
згідно з Бюджетним кодексом
України.
Транспортний податок сплачується:
- фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
- юридичними особами - авансовими внесками щокварталу
до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які
відображаються в річній податковій декларації.
9. Відповідальність і контроль
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть
платники податку відповідно до
законодавства України.
Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати транспортного
податку здійснює контролюючий орган.
В.о. начальника
фінансового управління
С.О. ТКАЧЕНКО.
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