УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
_____ сесія VIІ _ скликання

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ №
_________________

м. Ужгород

Про зміни до рішень міської ради
16.01.2015 № 1618, 09.07.2015 №1747
Відповідно до Закону України „Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” від 24 грудня 2015 року
№ 909-VIII, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні” ,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. У пункті 2 рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання 16.01.2015
№1618 „Про місцеві податки і збори ” текст “транспортного податку та
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів у розмірах згідно з нормами Податкового
кодексу України” замінити словами “транспортного податку відповідно до
Податкового кодексу України ”.
2. Внести зміни до рішення XXVII сесії міської ради VI скликання
09.07.2015 №1747 „Про справляння в м.Ужгород місцевих податків і зборів”,
а саме:
2.1. Доповнити пункт 8 Положення про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, у м.Ужгород, абзацом наступного змісту:
„ За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової
нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи
юридичної особи  платника податку, загальна площа якого перевищує 300
квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для
будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а""г"
підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України,
збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової
нерухомості (його частку)";
2.2. Пункт 2 Положення про транспортний податок у м.Ужгород
викласти у наступній редакції:
„2. 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.”
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань соціально-економічного розвитку,бюджету,фінансів та оподаткування
(Гомонай В.В.).
Міський голова

Б. Андріїв

