УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
_____ сесія VI _ скликання

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ №
_________________

м. Ужгород

Про місцеві податки і збори
У відповідності до Закону України „Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи” 28.12.2014 р №71-VIII, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та враховуючи
пропозиції робочої групи, створеної розпорядженням міського голови
30.12.2014 №487,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території міста Ужгород податок на майно, який
складається з:
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- транспортного податку;
- плати за землю.
2. Встановити наступні ставки :
- транспортного податку та акцизного податку з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно з
нормами Податкового кодексу України;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності
фізичних та юридичних осіб, у відсотках розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м.
бази оподаткування згідно з додатком.
3. Встановити ставку земельного податку у розмірі 1 відсотка від
нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками
для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які
використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачнобудівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами,
садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки,
надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового
господарства,
які
зайняті
виробничими,
культурно-побутовими,

господарськими та іншими будівлями і спорудами встановити у розмірі 3
відсотки від вищезазначеної ставки земельного податку.
За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності) ставку
податку встановити у розмірі 10 відсотків від їх нормативної грошової
оцінки.
4. Доручити робочій групі, створеній розпорядженням міського голови
30.12.2014 №487 підготувати та подати на розгляд сесії міської ради проект
Положення про особливості справляння місцевих податків, а також порядок
надання пільг з їх оподаткування.
5. Звільнити в 2015 році від сплати податку на нерухоме майно об’єкти
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій
України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом
порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої
такими статутами (положеннями).
6. Внести зміни до рішення ІІІ сесії міськради VI скликання від
21.12.2010 №73 „Про встановлення місцевих податків і зборів”, вилучивши з
пункту 1 слова „збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності ” та з пункту 2 цифру 2.
7. Вважати такими , що втратили чинність:
- п.2 та п.4 рішення VI сесії VI скликання від 03.06.2011 №163 „Про
встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та
зміни до рішення міської ради від 21.12.10 №73;
- п.1 рішення ХХ сесії міськради VI скликання від 19.12.2013 №1144
„Про зміни до рішень міської ради від 03.06.2011р. №163, від 21.12.2010 р.
№73”.
8. Оприлюднити рішення в газеті „Ужгород”.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, оподаткування (Соханич Ф.Ф.)
Міський голова

В. Погорелов

Додаток
до рішення ХХVІІ сесії міської ради
VІ скликання
14.01.2014 №____________
Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
Розмір ставки у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування
1. Об’єкти житлової нерухомості
1.1 Житловий фонд
1.1.1. Житловий будинок
1.1.2.Прибудова до житлового будинку
1.1.3.Квартира
1.1.4.Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах
1.1.5.Котедж
1.2 Садовий будинок
1.3 Дачний будинок
2.Об'єкти нежитлової нерухомості
2.1. Будівлі готельні
2.2. Будівлі офісні
2.3. Будівлі торговельні
2.4. Гаражі
2.5. Будівлі для публічних виступів
2.6. Інші будівлі
2.7. Господарські (присадибні) будівлі

Міський голова

Для фізичних осіб (%)

Для юридичних осіб (%)

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,4
0,4
0,4
0,4
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0,4
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0,2
0,2
0,2
0,2
-

0,2
0,2
0,2
0,2
-

В. Погорелов

