КОПІЯ
УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області
22700, м.Іллінці, вул.Леніна,19 тел.2-35-38
==========================================================
РІШЕННЯ
27.01.2015 року

39 сесія 6 скликання

Про встановлення
транспортного податку
Враховуючи вимоги статей 7, 8, 10, пунктів 12.3, 12.4 статті 12, статті 267
розділу XII Податкового кодексу України зі змінами внесеними Законом
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71VIII, пункту 4 розділу II цього ж Закону, керуючись пунктом 24 частини 1
статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити в межах Іллінецької міської територіальної громади
транспортний податок.
1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в
тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним
законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 1.2.
цього рішення є об’єктами оподаткування.
1.2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися
до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.
1.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом
оподаткування відповідно до пункту 1.2 цього рішення.
1.4. Встановити ставку податку з розрахунку на календарний рік у розмірі
25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування
відповідно до підпункту 1.2. цього рішення
1.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
1.6. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних
осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника
податку
1.7. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і
зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного
кодексу України.
Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами − протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення;
б) юридичними особами − авансовими внесками щокварталу до 30 числа
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній
податковій декларації.
1.8. Контроль за сплатою податку здійснюється контролюючими
органами відповідно до Податкового кодексу України.
2. Встановити, що дане рішення набирає чинності
прийняття.
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3. Секретарю міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової
інформації та копію рішення направити до Іллінецької ОДПІ ГУ ДФС у
Вінницькій області.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного
розвитку територіальної громади.
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