БІРКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
(двадцять друга сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
27 вересня 2018 року
Про внесення змін до рішень сесій сільської ради
про встановлення місцевих податків
та зборів на 2018-2019 роки
Керуючись статтями 12 Земельного Кодексу України, статтею 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
Закону України № 2497-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та
діяльності сімейних фермерських господарств» від 10.07.2018 року , з метою
приведення у відповідність до чинного законодавства ставок місцевих
податків та зборів та розглянувши клопотання державного підприємства
«Гадяцьке лісове господарство» №442 від 10.09.2018 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення чотирнадцятої сесії Бірківської сільської ради
Зіньківського району Полтавської області сьомого скликання від 13 липня
2017 року «Про затвердження Положення про земельний податок на
території Бірківської сільської ради Зіньківського району Полтавської
області на 2018 рік та встановлення
ставок земельного податку на
території сільської ради на 2018 рік» ,виклавши пункт 2.5. цього рішення
та пункт 4.2. Положення про земельний податок на території Бірківської
сільської ради Зіньківського району Полтавської області на 2018 рік в такій
редакції:
« Ставки податку за земельні ділянки розташовані за межами населених
пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено( крім лісових
земель) встановлюються у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по області.
Ставки податку за земельні ділянки лісових земель, що розташовані за
межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
встановлюються в розмірі 0,010 % від нормативної грошової оцінки одиниці
площі ріллі по області».
2. Внести зміни до пункту 4.2. додатка № 1 до рішення
двадцятої(позачергової) сесії Бірківської сільської ради Зіньківського району

Полтавської області сьомого скликання від 30 червня 2018 року «Про
встановлення податків та зборів на території Бірківської сільської ради на
2019 рік», виклавши його в такій редакції :
«4.2. Ставки податку за земельні ділянки розташовані за межами населених
пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено( крім лісових
земель ) встановлюються у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по області.».
Ставки податку за земельні ділянки лісових земель ,що розташовані за
межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
встановлюються в розмірі 0,010 % від нормативної грошової оцінки одиниці
площі ріллі по області».
3. Внести зміни в розділ 9 додатка № 1 до
рішення
двадцятої(позачергової)сесії Бірківської сільської ради Зіньківського району
Полтавської області сьомого скликання від 30 червня 2018 року « Про
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» ,
виклавши його в такій редакції:
«
Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
Вид цільового призначення земель

код2

найменування

09.02
09.03

для
для
для юридичних
для юридичних
фізичних
фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

Землі лісогосподарського призначення

09
09.01

за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
нормативну грошову оцінкумежами населених пунктів,
яких проведено (незалежно нормативну грошову
від місцезнаходження) оцінку яких не проведено

Для ведення лісового господарства і
пов’язаних з ним послуг
Для іншого лісогосподарського
призначення

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для
збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

0,010

0,010

0,010

0,010

».
Сільський голова

(підпис)

С.С.Костенко

