ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІ СЕСІЯ XXIІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 11 березня 1999 року
м. Люботин
„Про встановлення
ставок місцевих податків і зборів”
На підставі ст. 4,11,15 Декрету Кабінету Міністрів України „Про місцеві
податки і збори”, п. 24 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, керуючись ст. 69 вищеназваного Закону, з метою встановлення
єдиного порядку начислення ставок міських податків і зборів, Люботинська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити такі розміри ставок міських зборів:
1.1. Збір за видачу ордерів на квартиру:
- сплачується за послуги, пов’язані з видачею документа, що дає
право на заселення квартири;
- встановити в розмірі 30% неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян на час оформлення ордера на квартиру.
Облік надходжень за видачу ордера на квартиру здійснюється відділом
охорони праці житлово-комунального господарства та екології.
1.2. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єкта торгівлі.
Плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально
відведених для цього місцях:
При установці кіоску :
- по вул. Шевченка, території вокзалу станції Люботин – 10-ть

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- пл. Комсомольська – 10 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
- вул. Радянська – 8 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
- автотраса Харків-Київ – 7 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
- всі інші райони міста – 6 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
При будівництві магазину порядок збору за видачу дозволу

на

розміщення об’єктів торгівлі визначається рішенням У сесії ХХІІІ скликання
від 17.12. 1998 р. „Про встановлення розміру пайової участі інвесторів
(забудовників)

у

створення

соціальної

та

інженерно-транспортної

інфраструктури в м. Люботині”.
1.3. Ринковий збір – сплачується за торгові місця на ринках та в
павільйонах, на накритих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі, візків,
мотоциклів. Справляється за кожен день торгівлі до початку реалізації
продукції. Облік платників та одержання плати ринкового збору ведуть ринки.
1.3.1. Перераховується збір у повному розмірі щомісяця до 10 числа до
місцевого бюджету за місцем обліку платника в податковій інспекції.
1.3.2. Встановити ставки разового ринкового збору за торгівельне місце
торгівельного центру „Лазуріт” та спільного підприємства „Люботинський
ринок” (перелік додається).
1.3.3. Ринковий збір не стягується з пенсіонерів та інвалідів, які
реалізовують продукцію, вирощену на присадибних та дачних ділянках.
1.3.4. Щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним
кварталом, платники ринкового збору подають до податкової інспекції
розрахунки.
Суми збору, не внесені в установлений термін, а також суми штрафів та
інших фінансових санкцій – стягують за весь час ухилення від сплати податку

згідно діючого законодавства.
2. Встановити наступні розміри ставок місцевих податків:
2.1. Податок з реклами :
- за одноразову рекламу з фізичних та юридичних осіб встановити у
розмірі 0.1% вартості послуг по розміщенню та установленню
реклами.
2.2. Комунальний податок
- платниками податку є юридичні особи за винятком бюджетних
установ, закладів, планово-дотаційних і сільськогосподарських
підприємств;
- стягується з юридичних осіб в розмірі 10% річного фонду
заробітної

плати,

який

обчислюється

з

розрахунку

середньоспискової чисельності та неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян.
2.2.1.

Визначення

середньоспискової

чисельності

працівників

проводиться у відповідності до п. 3.4. „Інструкції по статистиці чисельності
працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої
Наказом Міністру України від 07.05.96 р. за узгодженням з Мінекономіки
України, Мінпраці та Мінфіном України”.
Середньоспискова чисельність всього персоналу обраховується в
еквіваленті

повної

зайнятості.

В

середньоспискову

чисельність

не

враховуються особи, працюючі за сумісництвом.
2.2.2. Комунальний податок не стягується з підприємств в період
тимчасового припинення діяльності.
2.2.3. Нарахування комунального податку та його оплата до місцевого
бюджету здійснюється кожного місяця до 10 числа наступного за звітним.
Подання розрахунку до податкової інспекції до 15 числа наступного за
звітним кварталом.
3. Встановити, що за невнесення у встановлений термін місцевих
податків і зборів нараховується та стягується пеня у відповідності до вимог

чинного законодавства України.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Державну
податкову адміністрацію по м. Люботину та фінансовий відділ.
5. Рішення Х сесії ХХІІІ скликання від 30.01.98 р. вважати втративши
чинність.
Міський голова

І.В. Петруненко

Додаток
Затверджено:
УІ сесією ХХІІІ скликання
Люботинської міської ради
від 11 березня 1999 року
СТАВКИ
разового ринкового збору за торгівельне
місце СП „Люботинський ринок”

Перелік разових зборів
Торгівля з автомобілів вагою до 5-ти тон
до 5-ти тон з причепів
понад 5 тон
Торгівля з легкових автомобілів фізичних осіб
Торгівля з легкових автомобілів з причепом фізичних осіб
Торгівля з візків та мотоциклів фізичних осіб
При реалізації громадянами сільськогосподарської та другої
продукції з рук:
- м’ясо, сало, птиця, кролі, нутрії;
- мед, олія;
- картопля, овочі;
- ягоди, плоди, виноград, гриби;
- баштанні;
- цитрусові, гранати, банани, хурма;
- сухофрукти, сушені гриби;
- зерно, мучні вироби;
- саджанці, розсада, насіння;
- крупна рогата худоба (з кожної голови);
- дрібна худоба;
- акваріумні риби, декоративні птахи, корма;
- домашні тварини
При реалізації промислових товарів (вживаних)
Автозапчастини
Торгівля промисловими товарами з лотка
Квітами

Ставка
разового
ринкового
збору (грн.)
1-50
2-00
2-50
1-00
1-00
1-00

5-00
0-60
0-50
0-50
1-00
1-00
0-60
0-50
0-50
0-60
0-50
0-50
0-60
0-50
0-60
1-00
1-00

Додаток
Затверджено:
УІ сесією ХХІІІ скликання
Люботинської міської ради
від 11 березня 1999 року
СТАВКИ
разового ринкового збору за торгівельне
місце по торгівельному центру „Лазуріт”

Перелік разових зборів
При реалізації громадянами сільськогосподарської та
другої продукції з рук:
м’ясо
яйця
молоко
сир
мед
овочі
фрукти
риба
олія
При реалізації підприємцями з лотів
продовольчих товарів
промислових товарів
При реалізації юридичними особами з лотів
продовольчих товарів
промислових товарів
При торгівлі з легкових автомобілів фізичних осіб
При торгівлі з вантажних автомобілів
юридичних осіб
фізичних осіб
При торгівлі з причепів легкових автомобілів фізичних
осіб
Квітами

Ставка
разового
ринкового
збору (грн.)
7-00
1-00
1-00
1-50
1-50
1-00
1-50
2-50
1-00
3-00
1-50
8-00
4-00
4-00
8-00
4-00
5-00
1-50

