УКРАЇНА
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
-ї сесії Бібрської міської ради
VІІ-го демократичного скликання
РІШЕННЯ
№
00.00.2018 р.
Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, на території Бібрської міської ради на 2019 рік
Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 7, 8, 10, 12, 14, 265,
266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України ,,Про
місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки постійної комісії Бібрської
міської ради з повноваженнями у сфері бюджету, комунальної власності, соціальноекономічного розвитку, інвестиційної політики, , керуючись пунктом 24 частини 1 статті
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -а сесія VIІ -го
демократичного скликання
ВИРІШИЛА:
Встановити на території Бібрської міської ради податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
1.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші
обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі
ст. 266 Податкового кодексу України.
1.2. Пільги із сплати податку.
1.2.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів 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 кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
1.2.2. Звільняються від оподаткування:
а) об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у комунальній власності
територіальної громади Бібрської міської ради та закріплені за комунальними
підприємствами, створеними Бібрською міською радою на праві господарського відання
або на праві оперативного управління;
б) господарські присадибні будівлі;
в) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності релігійних організацій
міста, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та
використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами і не
використовуються з метою одержання доходів.

1.

1.3. Ставка податку:
1.3.1. за 1 кв. м площі об’єкта житлової нерухомості 0,075 % розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року.
1.3.2. за 1 кв. м площі торгівельних будівель, ресторанів та барів, будівель для публічних
виступів 0,125 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня
звітного (податкового) року;
1.3.3. за 1 кв. м площі об’єкта нежитлової нерухомості іншого призначення 0,125 %
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного
(податкового) року.
1.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
1.5. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 266.7.
та п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.
1.6. Податок сплачується в Порядку та в строки визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266
Податкового кодексу України.
1.7. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бібрської
міської ради з повноваженнями у сфері бюджету, комунальної власності, соціальноекономічного розвитку, інвестиційної політики,

Бібрський міський голова

Гринус Р.Я.

