УКРАЇНА
Великомочульська сільська рада Теплицького району
Вінницької області
РІШЕННЯ №
_____ сесія 7 скликання

ПРОЕКТ
_________ 2019 року

Про встановлення ставок із сплати транспортного податку на 2020 рік на
території Великомочульської сільської ради
Теплицького району Вінницької області .
Код згідно КОАТУУ - 523782000
Керуючись статтями 8, 10, 12 розділу І, розділом ХІІ Податкового кодексу України
зі змінами та доповненнями, пунктом 24 глави першої розділу ІІ статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великомочульська сільська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про встановлення транспортного податку (додаток 1).
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради
з депутатської діяльності місцевого самоврядування ,регуляторної політики
,соціальної політики, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, материнства й
дитинства та соціального захисту

4. Дане рішення набирає чинності з дня прийняття та застосовується з 01 січня 2020 року
В.о.сільського голови:

Л.Д.Ревус

Додаток№1
До проекту рішення
Великомочульської сільської ради
«Про встановлення ставок
із сплати транспортного податку на 2020 рік
на території Великомочульської сільської
ради
Теплицького району Вінницької області »
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Великомочульської сільської
ради
від ___________ 2019 р. N

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення транспортного податку
1. Загальні положення
1.1. Транспортний податок встановлюється згідно з Податковим кодексом
України (із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи» від 07.12.2017№2245–VIIІ, від 22.03.2018 №2374-VIIІ).
2. Механізм справляння та порядок сплати
2.1. Платники податку:
2.1.1. Платниками 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 2.2.1
пункту 2.2 цього Положення є об'єктами оподаткування.
2.2. Об’єкт оподаткування:
2.2.1 . Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких
минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких
становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику економічного,

соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом
Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів
двигуна, типу пального та розміщується на його офіційному веб-сайті.
2.3. База оподаткування:
2.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом
оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього Положення.
2.4. Ставка податку:
2.4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у
розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом
оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього Положення.
2.5. Податковий період:
2.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
2.6. Порядок обчислення та сплати податку:
2.6.1.Обчисленнясумиподатку з об'єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб
здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
2.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум
податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються)
платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1
липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок
сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому
виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає
податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання
інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомленьрішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють
контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що
перебувають у власності таких нерезидентів.
2.6.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2019 року подати
контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування
відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та
юридичними особами.
З 1 квітня 2019 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно у 10денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим
органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку
фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об'єкта
оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
2.6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають
контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування
декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками
поквартально.
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація
юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня
виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується
починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
2.6.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного
власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється
попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця,
в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а
новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності
на цей об'єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення - рішення новому
власнику після отримання інформації про перехід права власності.
2.6.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок
сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року,
починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
2.6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом
звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку
місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне)
п’яти років.
2.6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем,
який відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 є об’єктом оподаткування,
транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця,
наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння
легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним
документом про внесення відомостей про вчинення кримінального
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим
уповноваженим державним органом.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному
володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в
якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови
слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати
контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з
моменту отримання.

2.6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем,
який відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї статті є об’єктом
оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником
податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей
про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру
досудових розслідувань.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча
декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30
календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи
винесення ухвали суду.
2.6.10. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з
письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для
проведення звірки даних щодо:
а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та
даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів
відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право
власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт
оподаткування, документів, щов пливають на середньоринкову вартість
легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника
податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове
податкове повідомлення - рішення. Попереднє податкове повідомленнярішення вважається скасованим (відкликаним).
Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом,
звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за
місцем реєстрації об’єктів оподаткування.
2.7. Порядок сплати податку
2.7.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і
зараховується до бюджету міста згідно з положеннями Бюджетного кодексу
України.
2.8. Строки сплати податку
2.8.1. 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.

Секретар сільської ради

Л. Д. Ревус

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради
“Про встановлення ставок із сплати транспортного податку на 2020
рік на території Великомочульської сільської
ради Теплицького району Вінницької області” .
Назва регуляторного акта: «Про встановлення ставок із сплати
транспортного податку на 2020 рік на території Великомочульської
сільської ради Теплицького району Вінницької області».
Регуляторний орган: Великомочульська сільська рада Теплицького району
Вінницької області.
Розробник: Постійна комісія Великомочульської сільської ради з питань
депутатської діяльності місцевого самоврядування ,регуляторної політики
,соціальної політики, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я,
материнства й дитинства та соціального захисту
Контактний телефон: (04353) 2-51-43
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
Податковим кодексом України ставки транспортного податку
встановлюються за рішенням органу місцевого самоврядування.
Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до
виключної компетенції сесії ради.
Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного
рішення – це приведення ставок транспортного податку у відповідність до
вимог чинного законодавства України. Розв’язання даної проблеми за
допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство
чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють
розмір ставок місцевих податків.
Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що
інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт
спрямований на досягнення чітко спрямованої мети – приведення ставок
місцевих податків у відповідність до вимог Податкового кодексу України та
залучення додаткових коштів до сільського бюджету.
2. Визначення цілей регулювання
Метою запропонованого регуляторного акту є:
- створення єдиного механізму справляння транспортного податку;
- збільшення надходжень до загального фонду сільського бюджету за
рахунок перегляду ставок транспортного податку
та направлення
додаткових коштів на соціальний розвиток села;
- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого
самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням
транспортного податку.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів
досягнення встановлених цілей.
В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей
пропонується два способи:
- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).
- встановлення ставок транспортного податку рішенням сільської ради.
Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша
альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від
поставлених цілей по збільшенню надходжень до місцевого бюджету та
фінансування соціально-економічного розвитку села. У разі не прийняття
органом місцевого самоврядування рішення щодо встановлення місцевих
податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового кодексу України,
такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому
Податковим кодексом України за мінімальними ставками
Прийняття сільською радою запропонованого регуляторного акту дасть
можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного
законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими
витратами.
4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей
Рейтинг
результативності
(досягнення цілей
під час вирішення
проблеми)
Альтернатива 1

Альтернатива 2

Рейтинг

Бал
результативності
Коментарі щодо присвоєння
(за
відповідного бала
чотирибальною
системою оцінки)
2
Не вирішення існуючої проблеми.
Надходжень бюджету не вистачить
для реалізації усіх запланованих
програм
4
Цілі прийняття регуляторного акта
будуть досягнуті повною мірою;
прийняття
рішення
відповідає
вимогам чинного законодавства,
приводить ставки по місцевим
податкам і зборам у відповідність
до вимог ПК України

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи/причини відмови від
альтернативи

Оцінка ризику
зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акта

Альтернатива 1

Альтернатива 2

Не
вибрана
за
причини
недостатнього наповнення місцевого
бюджету і, відповідно, реалізації не
всіх бюджетних програм
Ця
альтернатива
є
найбільш
привабливою
за
наступними
причинами:
- забезпечує наповнення місцевого
бюджету;
- дозволяє реалізувати бюджетні
програми та соціальні проекти

-

Найбільшими
зовнішніми
ризиками є:
- зміна діючого
законодавства
- зниження
платоспроможності
платників податків;
зменшення
кількості суб’єктів
господарювання;
політична
та
економічна ситуація
в країні.
Таким чином,для реалізації обрано альтернативу 2- встановлення
економічно обґрунтованих розмірів ставок транспортного податку,
туристичного збору та єдиного податку, щоб суб’єкти господарювання могли
сплачувати податок, а бюджет наповнювався.
5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом
впровадження наступних заходів:
- затвердження розміру ставок транспортного податку
на території
Великомочульської сільської ради
- забезпечення направлення коштів, отриманих від сплати транспортного
податку для розвитку сільського господарства, соціальної сфери,
впровадження сільських програм.
- прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного
законодавства дає можливість удосконалити і зробити прозорим
порядок та механізм визначення транспортного податку.
- невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової
інформації та/або на офіційному сайті органу місцевого
самоврядування з метою громадського обговорення проекту
регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від
громадськості.
- забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо
визначення розміру ставок транспортного податку.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акта.

За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто
цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.
Вигоди
Витрати
Органи
- забезпечення наповнення сільського Витрати, пов’язані
місцевого
бюджету та фінансування соціальних з розробкою та
самоврядування програм села
впровадженням
регуляторного акта
Суб'єкти
встановлення
чіткої
процедури Витрати пов'язані
господарювання визначення
ставок
транспортного із сплатою податку
податку;
до бюджету
- передбачуваність дій влади.
Громада
- додаткові надходження до бюджету, які Витрати пов'язані із
спрямовуються на розвиток села.
сплатою місцевих
податків
до
бюджету
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.
Відповідно до вимог Податкового кодексу України строк дії даного
рішення 1 рік.
8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
Показниками результативності регуляторного акта є :
1. Розмір надходжень до сільського бюджету, пов’язаних з дією акта.
2. Кількість об’єктів – платників місцевих податків та зборів, на яких
поширюється дія запропонованого акта.
4. Рівень поінформованості платників місцевих податків .
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акту.
Відстеження результативності даного регуляторного акту буде
здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до місцевого бюджету
транспортного податку.
Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде
здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного
відстеження результативності регуляторного акту
Секретар сільської ради

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Л. Д. Ревус.

постійна комісія Залузької сільської ради з питань депутатської діяльності місцевого
самоврядування ,регуляторної політики ,соціальної політики, освіти, культури, спорту,
охорони здоров’я, материнства й дитинства та соціального захисту щодо регуляторного
впливу проекту регуляторного акту «Про встановлення ставок із сплати транспортного
податку на 2020 рік на території Великомочульської сільської ради Теплицького району
Вінницької області »
Розробник проекту регуляторного акту: постійна комісія Великомочульської
сільської ради з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування ,регуляторної
політики ,соціальної політики, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, материнства й
дитинства та соціального захисту
1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної
політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»:
Проект регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а
саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності,
прозорості та врахування громадської думки.
2. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:
Проект регуляторного акту відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки
аналізу регуляторного впливу.
3. Узагальнений висновок:
Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акту «Про встановлення ставок
із сплати транспортного податку на 2020 рік на території Великомочульської сільської
ради Теплицького району Вінницької області »відповідає вимогам ст. ст. 4, 8 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова постійної комісії з питань депутатської,
діяльності,місцевого самоврядування ,
регуляторної політики,соціальної політики
освіти,культури,спорту,охорони здоров’я,
материнства й дитинства та соціального захисту

Ф.О. Сокур

