Гребінківська міська
об’єднана територіальна
громада

ВСТАНОВЛЕНО ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ
УКРАЇНИ

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

МІСЦЕВІ ЗБОРИ

ПОДАТОК НА МАЙНО
ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ
МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ставка - не перевищує
1,5% від мін з/п за м2,
25 тис.грн. за
перевищення
300 м2 для квартири та
500 м2 для будинку

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК
25 тис.грн. з 1 легкового авто
з року випуску не > 5 років та
середньоринкова варітсть
=>375 мін з/п станом на 01.01

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА
ЗЕМЛЮ
3%-12% від нормативногрошової оцінки

ЄДИНИЙ ПОДАТОК
І група – доход до 300
тис.грн., ставка до
10% прож. мін.
працездатних осіб;
ІІ група – доход до
1,5 млн.грн., ставка –
до 20% мін.з/п;

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

не> 3% , а для с/г та зем.заг.корист- не
>1%, не >12% - зем.ділянки у пост.корист
(крім зем.держ. та комун. власності)

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР
до 0,5% для
внутрішнього туризму
та до 5% для
зовнішнього туризму за
кожну добу
тимчасового
розміщення особи у
місцях проживання
(ночівлі)

Податок на нерухоме майно відмінне від нерухомої
ділянки

юридичні
особи

фізичні особи
(в т.ч. ФОП)

Житлова
нерухомість
0,25% від
мін.з.п. за 1м2

Житлова
нерухомість
0,25% від
мін.з.п. за 1м2

Нежитлова
нерухомість
0,25% від
мін.з.п. за 1м2

Житлова
нерухомість
0,25% від
мін.з.п. за 1м2

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки


Для квартир незалежно від їх кількості зменшується на 60 кв.м;



Для житлових будинків незалежно від їх кількості зменшується на 120 кв.м;



Для різних типів об'єктів житлової нерухомості (квартира+будинок) зменшується
на 180м2;



Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких
належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси,
котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;



Гаражі наземні

Пільги з податку не застосовуються до об’єкта/об’єктів оподаткування,
що використовуються їх власниками з метою одержання доходів
(здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються в підприємницькій
діяльності)

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК
25

тис.грн. з 1 легкового авто з
року випуску якого минуло не
більше 5 років (включно) та
середньоринкова варітсть
становить понад 375 мін з/п станом
на 01.01 податкового року

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР
0,3%

для внутрішнього туризму та
2% для в’їзного туризму від
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 01 січня
податкового року за одну добу
тимчасового розміщення

ПОДАТКОВІ АГЕНТИ ЩОДО СПРАВЛЯННЯ
ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ НА ТЕРИТОРІЇ
ГРЕБІНКІВСЬКОЇ ОТГ:

Комунальний заклад «Спортивний
комплекс м. Гребінка»
Станція Гребінка ВП «Полтавська
дирекція залізничних перевезень
регіональної філії «Південна залізниця»
ПАТ «Українська залізниця»

Платниками туристичного збору не можуть
бути особи, які:




постійно проживають на території Гребінківської обєднаної територіальної громади,
у тому числі на умовах договорів найму;
особи, які прибули у відрядження ;



інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей –
інвалідів (не більше одного супроводжуючого);



ветерани війни;



учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;



особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення,
реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторнокурортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію
Міністерства охорони здоров'я України;



діти віком до 18 років;



дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади;



члени сім’ї фізичної особи, які тимчасово розміщуються у місцях проживання в
будинку або квартирі, що належать їй на праві власності, або на праві користування

ЄДИНИЙ ПОДАТОК
І група платників податку - фізичні особи - підприємці, які не використовують
працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з
торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання
побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не
перевищує 300000 гривень

 Ставка

від 4% до 10% розміру
прожиткового мінімуму для
працездатних осіб на 01.01
податкового року
ставки податку диференційовані залежно від виду
господарської діяльності

ЄДИНИЙ ПОДАТОК
ІІ група платників податку - фізичні особи - підприємці, які здійснюють
господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам
єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність
у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року
відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб
або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не
перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень

 Ставка

від 2% до 15% розміру мінімальної
заробітної плати на 01.01 податкового
року
ставки податку диференційовані залежно від виду
господарської діяльності

Прогнозовані: мінімальна заробітна
плата на 2020 рік 4723 гривень,
прожитковий мінімум – 2189 грн
%

1 місяць

12 місяців

1 група
4%
10%

87,56 грн
218,90 грн

1050,72 грн
2626,80 грн

2 група
2%
15%

94,46 грн
708,45 грн

1133,52 грн
8501,40 грн

Ставки єдиного податку по Полтавській
області (проекти рішень на 2020 рік)
Назва органу місцевого
самоврядування

I група платників
єдиного податку
прожиткового
мінімума, %

II група платників
єдиного податку
мінімальної з/п, %

Гребінківська ОТГ

4-10%

2-15

Пирятинська ОТГ

4-10

15

Чорнухинська ОТГ

10

20

Шишацька ОТГ

10

15

Засульська ОТГ

10

20

Лубенська міська рада

10

20

Полтавська міська рада

10

20

Кременчуцька міська
рада

10

10

Кобеляцька міська рада

10

10

Всього платників податку 2 групи -

121 особа

Витрати платників єдиного податку II групи
та надходження до бюджету ОТГ
2020 рік
4723 грн
20%

2020 рік
4723 грн
15%

Менше на

за місяць з одного 944,60
ФОП

708,45

-236,15

за рік з одного
ФОП

11335,20

8501,40

-2833,80

1371559,20

1028669,40

всього надійде до
бюджету від 121
ФОП
за рік

Втрати бюджету за
рік

-343889,80

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
(НА 2020 РІК ПРОЕКТОМ РІШЕННЯ СТАВКИ НЕ ЗМІНЮЮТЬСЯ )

Вид земельної ділянки
За

земельні ділянки, сільськогосподарського
призначення:
- земельні ділянки, на яких розташовані
індивідуальні житлові будинки у розмірі
-земельні ділянки, зайняті житловим фондом
, автостоянками для зберігання особистих
транспортних засобів громадян, які
використовуються без отримання прибутку,
гаражно-будівельними, дачно-будівельними та
садівницькими товариствами, індивідуальними
гаражами, садовими і дачними будинками
фізичних осіб

Ставка земельного податку з 01.01.2020

Для фізичних осіб

Для юридичних осіб

0,5%

0,5 %

0,03 %

0,5%

0,03 %

0,5%

земельні ділянки, на яких розташовані
багатоквартирні житлові будинки

0,03 %

0,03%

- земельні ділянки, які перебувають у
постійному користуванні (крім державної та
комунальної власності)
-Землі
громадської
забудови,
природнозаповідного фонду, оздоровчого призначення,
рекреаційного
призначення,
історикокультурного призначення, лісогосподарського
призначення, водного фонду, промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони.

3%

3%

3%

3%

Землі загального користування

1%

1%

за земельні ділянки за межами населених
пунктів, нормативну грошову оцінку
яких не проведено

5%

5%

ВСТАНОВЛЕНІ ПІЛЬГИ
(НА 2020 РІК ПРОЕКТОМ РІШЕННЯ ПІЛЬГИ НЕ ЗМІНЮЮТЬСЯ)
Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до
статей 281 та 282 Податкового кодексу України, а також:


органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
органи прокуратури, заклади, установи та організації,
спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та
оздоровлення хворих, військові формування, утворені
відповідно до законів України, Збройні Сили України та
Державна прикордонна служба України, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів;



комунальні підприємства, засновниками яких є Гребінківська
міська рада.

