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положішя
ііропорядокобчисjіеннятасплатиплатизазеhшюнатериторі.і.Біпоберізько.і.сіjіьсько.і.

ради отг.

1. Загагіьні положення
1.1.Полотенняпропорядокобчисленнятасплатиплатизаземлю(даліПоложення)

визначає  правові   засади   справляння   плати  за  землю  та  .іі.  елементи  у  відповідності  до
Податкового кодексу Укра.і.ни.

1.2.  Плата за землю входить до складу податку на майно, який належить до місцевих
податків.

1.3.  Терміни,  наведені  у  цьому  Положенні.  вживаються  у  значеннях,  визначених  у
Податковому кодексі Укра.і.ни.

1.4.   Норми   цього   Положення   є   обов'язковими   для   дотримання   фізичними   'га
юридичними  особами    вtіасниками  земельних  ділянок  та  землекористувачами,  органами
виконавчоЇ  влади, що..реалізовують державну політику у сфері земельних відносин, а також
суб'сктами   державноі   реєстрацЇ і.  прав  та  державними   реєстраторами   прав  на  нерухоме
майно.

L5.  Плата  за землю  справляється  у  формі  земельного  податку та орендно.і. плати за
земельні ділянки державно.і. і комунально.і. власності.

1.6. ГІодаток за лісові землі складається і3 земельного податку та рентноЇ  плати.

2. Платншси земельного податку
2.L   Платтикауи  податку.  є  власники  земельних  ділянок,  земельних  часток  (па.і.ві,

г3.`і\шскорис`гувачі.  чи.і  земеjтьпі ділянки  розташовані  на територі.і. БілоберізькоЇ  сільсько.і. ради

отг.
2.2.  Особливості  справjіяння  іюдатку  суб'єктами  господарювання,  які  застосовують

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. встановлюються главою 1 розділу XIV
Податкового кодексу Укра.і.ни.

3. Об 'є" оподаткуваішя
3.L  Об'єктами  оподаткування  є  зсмельні  ділянки,  які  перебувають  у  власності  або

користуваніТі та r3емельні  частки (паЇ ). які  перебуваю'гь у вjіасності.

4. База оподаткування земеjіьним податком
4.1.   Базою   оподаткування   є   нормативна   ц>ошова   оцінка   земельних   ділянок   з

урахуванням  коефіцієнта  індексаці.і.,  визначеного  відповідно  до  порядку,  встановленого
Податковим кодексом Укра.і.ни або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку
яких не проведено.

4.2.   Рііпення     Біjіобс`різькtt.і.  с`і,гіьсько.іЇ рали  О'ІТ  і]1`одо  нормативно.і.  грошово.і.  оцінки
земejіьііих  ,ііjіянок.  розіашоІзаних  }ґ   ме>ках   насeлених  пунктів,  офіційно  оприлюднюється

радою до  15 литпія року. що ііерєдус бюджегному періоду, в якому планується застосування
н.ормативноЇ   і.`рошовоЇ   оцінки  '3емсль  або  змін  (плановий  псріод).  В  іншому  разі  норми
відповідних  рішень  застосовуіоться  не  раніше  початку  бюджетного  періоду,  що  настає  за
плановим періодом.

5. Ставки земеjіьного по,і.іатку та податковий період



5.1. Встановити ставки земельного ґіодатку згідно з додатком 1 до цього Положення.
5.2. Базовим податковим (звітним) періодом для пїіати за землю є календарний рік.
5.3.  Базовий  податковий  (звітний)  рік  починається  1  січня  і  закінчується  З1  грудня

того  ж року  (для  новостворених  підприємств та організацій,  а також у зв'язку із набуттям
права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

6. І"іьги щодо спU'іати земельного податку дjія фізичних осіб
6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. інваліди першоЇ  і другоЇ  групи;
6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до  18 років;
6.1.3. пенсіонери (за віком);
6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону УкраЇ ни «Про статус

ветеранів війни, гаранті.і. .і.х соціального захисту»;
6.L5.    фізичні    особи,    визнані    законом    особами,    які    постраждали    внаслідок

Чорнобильсько.і' катастрофи .
6.2.  Звільнення  від  сплати  податку  за земельні  ділянки,  передбачене для відповідно.і.

категоріЇ   фізичних  осіб  підгіунктом  6,1.  цього  Пt>ложення.  поширюється  на  одну  земельну
ділянку за кожним видом використашія у межах граничних норм:

6.2.1.  для  ведення  особистого  селянського  господарства  у  розмірі  не  більш  як  2
гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і  споруд (присадибна ділянка):  у селах не більш як о,25  гектара, в селищах . не більш як
о` 15 гектара, в містах не більш як о,10 гектара:

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва ~ не більш як о,10 гектара;
6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів не більш як о,01  гектара;
6.2.5. для ведення садівництва не більш як о,12 гектара.
6.3.  Від сплати податку звільняються на період ді.і. єдиного  податку четверто.і. групи

власники земельних ділянок, земельних часток (па.і.в) та землекористувачі за умови передачі
земельних ділянок та земельних часток (па.і.в) в оренду платнику єдиного податку четверто.і.
гругіи.

6.4. Якщо фізична особа. визначена у підпункті 6.1. цього Положення, має у власності
декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до  1  травня поточного
року   подас   письмову   заяву   у   довільній   формі   до   контролюючого   органу   за   місцем
знаходження  земельно.і. ділянки  про  самостійне  обрання  або  зміну  земельно.]. ділянки  для
застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обрано.і. земельно.і. ділянки з базового податкового
(звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

6.5.   Вс'і`ановити   пільги   щодо  сплати  земельного   податку  для  окремих  категорій
громадян зі`ідно з додатком 2 до цього ІІоложення.

7. Пільґи щодо спла" земельного подапqJ для юридичних осіб
7.1. Від сплати податку звільняютьсяІ*:
7.1.1.  санаторнокурортні  та  оздоровчі  заклади  громадських  організацій  інвалідів,

реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
7.].2.    громадські   організаці.і.   інвалідів   Укра.і.ни,   підприємства   та   організаці.і.,   які

зас`іювані    і`ромадськими   організаціями    інвалідів   та   спілками   громадських   організацій
інвалідів і  є 'і.х повною власністю, де протягом  ііопереднього календарного місяця кількість
інвалідів` яі{і мають п" основне місце робоі`и, становить не менш як 50°/о середньообліково.і.
чисельііості  ііітатііих  працівників  ttб.:іікового  складу  за  умови.  що  фонд  оплати  праці  таких

]*У даному пункті 3а3начено поізний перелік пільгових категорій пjіатників, визначних стапею 282 Податкового

кодексу України. При затвердженні Положення місцева рада можна навести перелік лише їих установ,
органі3ац|й,  3акгіадів,  які  функціонують  (ро3ташовані)  на 'і1 територіі.

~



інвалідів  становить  протягом  звітного  періоду  не  менш  як  25%  суми  загальних  витрат  щ
оплату праці.

Зазначені під.приємства та орг?нізаці.і. громадських організацій інвалідів мають право
застосовувати  цю  пільгу  за  наявності  дозволу  на право  користування такою пільгою,  який
надасться  уповноваженим  органом  відповідно  до  Закону  Укра.і.ни  «Про  основи  соціально.і.
захищеності інвалідів в Укра.і.ні»;

У  разі  порушення  вимог  ціє.і.  норми  зазначені  громадські  організаці.і.  інвалідів,  Ї х
підтриємства  .та  організаці.і.  зобов'язані   сплатити   суми  податку  за  відповідний  період,
проіндексовані з урахуванням інфляці.і., а також штрафні санкці.і. згідно і3 законодавством;

7,1.З.   бази   олімпійсько.і.   та   паралімпійсько.і.   підготовки   (перелік   затверджується
Кабінетом Міністрів Укра.і.ни);

7.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і
джерел    фінансування,    заклади    культури,    науки    (крім    національних    та    державних
дендрологічних парків), освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізично.і. культури та
спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

7.L5.    державні    та    комунальні    дитячі    санаторнокурортні    заклади    та   заклади
озfіоровлення і відгіочинку, а також дитячі санаторнокурортні та оздоровчі заклади Укра.і.ни,
які  зн?ходяться  на  балансі  підприємств,  установ  та  організацій,  які  є  неприбутковими  і
внесеш  контролюютим  органом  до  Реєстру  неприбуткових  установ  та  організацій.  У разі
виключсння таких  підприємств.  установ та організацій  з  Реєстру неприбуткових установ та
організацій  декларація  ііодається  платником  податку  протягом  30  календарних  днів  з  дня
виключення,  а  податок  сплачується  починаючи  з  місяця,  наступного  за місяцем,  в  якому
відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

7.1.6.   державні   та   комунальні   центри   олімпійсько.і.   підготовки,   школи   вищо.і.
спортивнр.і. майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри з розвитку фізичноЇ
культури  і спорту  інвалідів, дитячоюнацькі спортивні школи, а також центри олімпійсько.і.
шдготовки.   школи   виіцо.і.  спортивно.і.  майстерності,   дитячоюнацькі   спортивні   школи   і
спорі`ивні     споруди     всеукра.і.нських     фізкультурноспортивних    товариств,    .і.х    місцевих
осередків  та  відокремлених  підрозділів,   що  є  неприбутковими  та  включені  до  Реєстру
неприбуткових  установ та організацій,  за земельні  ділянки,  на яких розміщені .і.х спортивні
споруди.  У  разі  виключення таких  ус'га[юв та організацій  з Реєстру неприбуткових установ
та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня
виключення,  а  податок  сплачується  починаючи  з  місяця,  наступного  за  місяцем,  в  якому
відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

7.2.   Встанови'ги   пільги   іцодо   сплати  земельного   податку  для  окремих  категорій
юридичних осіб згідно з додатком 2 до цього Положення.

8. Земельні ділянки, які не підjіягають оподапqуванню земельним податком
8.1. Не сплачується податок за 2*:
8.1.1.     сільськогосполарські     угіддя     зон     радіоактивно     забруднених    територій,

визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильсько.і.   катастрофи   (зон   відчуження,   безумовного   (обов'язкового)   відселення,
гарантованого   добровільного   відселення   і   посиленого   радіоекологічного   контролю),   і
хімічно  забруднених  сільськогосподарських  угідь,  на  які  запроваджено  обмеження  щодо
ведення сільського господарства;

8. L2.  земjП  сільськогосподарських  угідь,  що  перебувають  у  тимчасовій  консерваці.і.
або у с'гадіЇ  сільськогосіюдарського освоєння;

8.1.3.  земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій  і  сортодільниць, які
використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

2*У даному пу" за3начено повний перелік 3емельних ділянок, що не гІідлягають оподаткуванню, визначних

статтею 283 Податкового кодексу Укра.і.ни.  При затвердженні Положення місцева рада можна навести перелік
лише тих типів земельних дjлянок,  які є наявними на .іі. територі.і

•FІ
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спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо
на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

~ паралельні  об"і.зні  дороги,  поромні  переправи,  снігозахисні  споруди  і
насадження,  протилавинні  та  протисельові  споруди,  вловлюючі  з'.і.зди,  захисні
насадження, шумові екрани. очисні сіюруди;

  майданчики   для   стоянки   транспорту   і   відпочинку,   склади,   гаражі,

резервуари   для   зберігання   паливномастильних   матеріалів,   комплекси   для
зважування   великогабаритного   транспорту,   виробничі   бази,   штучні   та   інші
споруди,    що    перебувають    у    державній    власності,    власності    державних
підприємств або власності  господарських товариств. у статутному капіталі яких
100% акцій (часток, па.і.в) належить державі;

8.1.5.  земельні  ділянки  сільськогосподарських  підприємств  усіх  форм  власності  та

фермерських    (селянських)    господарств,    зайняті    молодими    садами,    ягідниками    та

~

J,

виноградниками  до  вступу  Ї х  у  пору  плодоношення,  а  також  гібридними  насадженнями,
генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематорі.і.в та колумбарі.і.в;
8.1.7.   земельні   ділянки,   на   яких   розташовані   дипломатичні   представництва,   які

відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою Укра.і.ни, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками
на безотілатній основі;

8.1.8.  земель[іі  ділянки.  надані для  будівництва і  обслуговування культових та інших
будівель,  необхідних  для  забезпечення  діяльності  релігійних  організацій  Укра.і.ни,  статути

(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9. Особливості корис'тування пігіьгами по платі за землю
9.1. Якщо ітраво на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від

сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі
втра'ги нрава на піjіьгу ііротяі`ом року податок сплачусться починаючи з місяця, що настає за
місяцем, у якому втрачено це право.

9.2. Якщо платники податку, які  користуються пільгами з цього податку, надають в
оренду земельні ділянки,  окремі  будівлі,  споруди  або .і.х  частини,  податок за такі земельні
ділянки та земельні ділянки під такими будівлями  (.і.х частинами) сплачується на загальних
підставах з урахуванням прибудинковоЇ  територі.і..

Ця  норма  не  поширюється  на  бюджетні  установи  у  разі  надання  ними  будівель,
споруд   (.і.х   частин)   в   тимчасове   користування   (оренду)   іншим   бюджетним   установам,
тіоііікіjті,пим`  заі`аjіьноосвітпім  навчальним  закладам  незалежно  від форм  власності  і джерел

фінансування.
10. Порядок обчислення ііла" за землю та строки подання звітності

Встановити,   що   обчислення   сум    податку   здійснюється   відповідно   до   вимог
пунктів 286.1 286.7 статті 286 Податкового кодексу УкраЇ ни у наступному порядку:

10.1.  Підставою для  нарахування  земельного  податку є  дані державного  земельного
кадастру.

Центральні   органи   виконавчо'і.  влади.   що   реалізують  державну   політику  у   сфері
земсjіьних відносин та у сфсрі державію.і` реєс'і`раці.і. речових прав на нерухоме майно, у сфері
будівництва  щомісяця,  але  ііе  пізніше   10  числа  наступного  місяця,  а  також  за  запитом
відповідного  контролюючого  органу  за  місцезнаходженням  земельно.і.  ділянки  подають
інформацію,   необхідну   для   обчислення   і   справляння   плати   за   землю,   у   порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів Укра.і.ни,



Подання  тако.і.  деклараці.і'  звільняє  від  обов'язку  подання  щомісячних  декларацій.  Прй
поданні  першо.і.  деклараціЇ   (фактичного  початку  діяльності  як  платника  плати  за  землю)
разом  з  нею  пода€`ться  ,іовідка  (витяг)  ґіро  розмір  нормативно.і.  грошово.і. оцінки  земельно.і.
ді,'іянки,  а  надаjіі   гака  ,'іовідка  подається  у  разі  затвердження  новоЇ   нормативноЇ  грошово.і.
Оцінки земгіі.

Ф

Е=

10,З.   Платник   плати   за   землю   має   право   подавати   щомісяця   звітну   податкову
декларацію,  що  звільняє  його  від  обов'язку  подання  податково.і. деклараці.і.  не  пізніше  20
лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

10.4.  За  нововідведені  земельні  ділянки  або  за  новоукладеними договорами  оренди
землі  платник  плати  за землю  гіодає  податкову декларацію  протягом  20  календарних днів
місяця. що настає за звітним.

У разі зміііи протягt>м року об.t`кта та/або бази онодаткування платник плати за землю
подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у
якому відбулися такі зміни.

10.5.   Нарахування   фізичним   особам   сум   податку   проводиться   контролюючими
органами (за місцем знаходження земельно.і. ділянки), які надсилають (вручають) платникові
за місцем його реєстраціЇ  до  1  липня поточного року податкове повідомленнярішення про
внессння полатку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового
ко,`іeкс}і  УкраЇ ни.

У разі персходу права власності на земельну ділянку від одного власника юридично.і.
або фізично.і. особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім
власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право
власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником  починаючи з місяця, в якому
він набув право власності.

У разі  переходу права власності  на земельну ділянку від одного власника  фізично.і.
особи   ;іо   іншtіі`о   протяі`ом   каjіендарііого   року   контролюючий   орган   надсилає   (вручає)
полаткове повідомлсннярііпення новому власнику після отримання інформаціЇ  про перехід
права власності.

Якщо  такий  перехід  відбувається  після  1  липня  поточного  року,  то  контролюючий
орган  надсилає  (вручає)  попередньому  власнику  нове  податкове  повідомленнярішення.
Попереднє податкове повідомленнярішення вважається скасованим (відкликаним).

10.6.  За  земельну  ділянку,  на  якій  розташована  будівля,  що  перебуває  у  спільній
власності   кількох  юридичних  або  фізичних  осіб,  податок  нараховується  з  урахуванням
іірибу,тіиііковоЇ  тери'горі.і. ко.,кному'  з таких осіб:

у  рівних  частинах ~ якщо будівля  перебуває у спільній  сумісній

власності  кількох  осіб.  але  не  поділена в натурі,  або  одній з таких осіб
власників, визначеній за .і.х згодою. якщо інше не встановлено судом;

пропорційно   належній   частці   кожноЇ    особи   якщо   будівля
перебуває у спільній частковій власності;

пропорційно   належній   частці   кожноЇ   особи    якщо   будівля
перебуває у спільній сумісній власнос'гі і поділена в натурі.

За  земельну  ділянку,  па  якій  ро'3ташована  будівля,  що  перебуває  у  користуванні
кількох  юридичних  або  фізичних  осіб.  ііодаток  нараховується  кожному  з  них  пропорційно
тій частині  площі будівлі,  що знаходиться в .і.х користуванні, з урахуванням  прибудинково.і.
території.

10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання і3 земельного податку на суму
пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6 цього Положення за земельні
ділянки,  що  знаходя'гься  у  .і.х  власнос'гі  або  постійному  користуванні  і  входять  до  складу
земельпих діляіюк такоЇ  юридичпо.і. особи.





Такий   порядок   також   поширюється   на   визначення   податкових   зобов'язань   і3
земельного  податку  юридичною  особою  за  земельні  ділянки,  які  відведені  в  порядку,
встановленому    Законом    Укра.і.ни    «Про    основи    соціально.і.    захищеності    інвалідів    в

Укра.і..ні» для  безоплатного  паркування  (зберігання)  легкових  автомобілів,  якими  керуютьінваліди з ураженням опорнорухового апарату, члени Ї х сімей, яким відповідно до порядку
забегшечення   ііівалідів  автt>мобілями   ітередано   право  керування  автомобілем,  та  законні
прсдсіавники   недіє'здатних  інвалідів  або  дітейінвалідів,  які   перевозять  інвалідів  (дітей
інвалідів) з ураженням опорнорухового апарату.

11. Строки та порядок сплати плати за землю
1 1 .1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення

права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата

за землю сішач.ується '3а фактичний період перебування землі у власності або користуванні у
поточному році.

lL2.   Облік   фізичних  осіб  платників   податку  і  нарахування  відповідних  сум
проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельно.і. ділянки щороку до
1  травня.

11.З. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій деклараці.і.
на   поточний   рік,   сплачується   рівними   частками   власниками   та   землекористувачами
зем?льііих  ділянок  за  місцезнаходженням  земельно.і.  дітІянки  за  податковий  період,  який
дорівнюt'  каjіендарпому  місяцю.  щомісяця  протягом  30  календарних  днів,  що  настають  за
остаішім калсндарііим днем податкового (звітного) місяця.

11.4.  Податкове  зобов`я'зання  з  плати  за землю,  визначене у  податковій деклараціЇ , у
тому      числі      за      нововідведені      земельні      ділянки,      сплачується      власниками      та
землекористувачами   земельних   ділянок   за   місцезнаходженням   земельно.і.   ділянки   за
поf[атковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних
днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

1 L5.   Ноjіаток  фізичними   особами   сплачує"і`ься   протягом   60  днів  з  дня   вручення
ііt]датковоі`о пов1домлеііня~рішення.

Фізичними  особами  у  сільській  та  селищній  місцевості  земельний  податок  може
сплачуватися через каси сільсько.і. (селищноЇ ) ради за квитанцією про приймання податкових
платежів,  форма  яко.і.  встановлюється  у  порядку,  передбаченому статтею  46  Податкового
кодексу Укра.і.ни.З*

П.6.  При  переході  права  власності  на  будівлю,  споруду  (.і.х  частину)  податок  за
земельні  ділянки,  на  яких  розташовані  такі  будівлі,  споруди  (.і.х  частини),  з  урахуванням
ііриб}'динково.і.   і`еригt>ріЇ    сііш`чус'гьс`я   ііа   заі€Uіьних   підставах   з   дати   державноЇ   реєстраці.і.

права вjіасності на таку земельну ділянку.
1L7.   У   разі   наданіія   в   оренду   земсльних  ділянок   (у   межах   населених  пунктів),

окремих  будівель  (споруд)  або  Ї х  частин  власниками  та  землекористувачами  податок  за
площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельно.і.
ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (.і.х частин).

1 L8.  Власник  нежилого  приміщення  (його  частини)  у  багатоквартирному  жилому
будинку сгілачує до бюджету податок за площі  під такими приміщеннями (.і.х частинами) з
урахуваііням  ііропорційно.і. час'гки  прибу,JіинковоЇ  територі.і. з дати державно.і. реєстраці.і. права
вjіасності на нерухоме майно.

12. Орендна плата
12.1. Підставою для нарахування орендно.і. плати за земельну ділянку є договір оренди

тако.і. земельно.і. ділянки.

3*Норми, визначені частиною 2 mдпункту 11  5  встановлюються відповідною місцевою радою при наявності тако.і

необхідності,



Виконавчий    комітет    Білоберізько.і.    сітіьсько.і.        радиОТГ    до    1    лютого    подає
контролюючому  органу переліки  орендарів,  з  якими  укладено  договори  оренди  землі  на
поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення
змін до  існуючих договорів оренди  землі  та .і.х розірвання до  1  числа місяця,  що настає за
місяцс`м` у якому відбулися зазначені зміни.

Перелік орендарів.  з якими  укладено договори  оренди  землі  складається за формою,
затвердженою,наказом Міністерства фінансів Укра.і.ни від  17.09.2015 О/о 78З (зареєстрованого
в  Мін.істерстві   юстиці.і.  Укра.і'ни   о1.10.2015   за  №   1171/27616)   «Про  затвердження  форми
Переліку  орендарів,  з  якими  укладено  договори  оренди  землі  державно.і. або  комунальноЇ
власності».

договір  оренди  земель  державно.і.  і  комунальноЇ   власності  укладається  за типовою
формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о3.03.2004 № 220 «Про
затвердження Типового договору оренди землі».

12.2. Платником орендноЇ  плати є орендар земельно.і. ділянки.
12.З. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
12.4.  Розмір та умови  внесення  орендно.і. плати  встановлюються  у договорі  оренди.

Розмір   орендно.і.  плати   встановлюється   з   урахуванням   вимог   пункту  288.5.   статті   288
Податкового кодексу Укра.і.ни.

12.5. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендноЇ  плати.
12.6.   Податковий   період,   порядок   обчислення   орендноЇ   плати,   строк   сплати   та

іюрядок .іі. зарахування  до  бюджетів  застосовується  відгіовідно до  вимог підпунктів  5.2.5.3.
та пункту  11  цього Положення.

1 З. Відііовідагіьність за порушенш ііодаткового законодавства
та контроjш відповідними органами

13.1.  Контроль  за  дотриманням  вимог  податкового  законодавства  Укра.і.ни  щодо
справляння  плати  за  землю  на  територі.і.    Білоберізько.і.  сільсько.і.  ради    ОТГ  здійснюють
відповідні контролюючі органи.

L3.2.  За  порушення  податкового  та  іншого  законодавства  Укра.і.ни  при  справлянні
плати  за  землю,  за  неподання  чи  порушення  порядку  заповнення  та  термінів  подання
податково.і.   деклараці.і.   контролюючим   органам,   за   недостовірність   надано.і.   інформаці.і.
платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Укра.і.ни.

Секретар ради
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