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Баришівська селищна рада                                                                                                                                
Броварського району
Київської області
VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

10.12.2020                                                                                            № 18-02-08

Про внесення змін до рішення від 22.06.2020 № 1207-26-07
 «Про встановлення ставок та пільг із сплати 
земельного податку» 

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»,  та Закону України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженосте у податковому законодавстві» селищна рада вирішила:
1. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêó 1 ðîçä³ë 2 äî ð³øåííÿ ñåñ³¿ Áàðèø³âñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè â³ä 22.06.2020 ¹ 1207-26-07 ³ âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:
	«Орендна плата визначена статтею 288 Податкового кодексу України. 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди  такої земельної ділянки. 
Селищна рада повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори  оренди землі на поточний рік, та інформувати контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. 
Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. 
Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою  формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 
Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. 
Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. 
Розмір та умови внесення орендної плати визначаються у договорі оренди між  орендодавцем (власником) і орендарем. 
	Розмір орендної плати встановлюється у відсотках  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в залежності від цільового призначення  та функціонального використання земельної ділянки:
	не може бути меншою за розмір земельного податку;

не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.
У випадку, якщо суб’єкт господарювання здійснює на одній земельній ділянці декілька видів діяльності, за основу при визначенні розміру орендної плати береться більший відсоток від нормативної грошової оцінки.»
 2. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Баришівської селищної ради.
        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань регулювання земельних відносин, природокористування, планування території, охорони пам’яток, історичного та навколишнього середовища.       
        
       

        Селищний  голова                                        Олександр ВАРЕНІЧЕНКО





