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У К Р А Ї Н А

 ОРЛИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
Семенівського району Чернігівської області

Р І Ш Е Н Н Я

(четверта сесія сьомого скликання)

                                             
30 червня 2016 року  
с. Орликівка                                                                                                  №_____

Про встановлення мінімальної вартості
місячної орендної плати 1 кв.м. загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб 

     У відповідності до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  Постанови КМУ  №1253 від 29.12.2010  «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», розглянувши листа начальника ДПІ в Семенівському районі, враховуючи рекомендації постійної комісії  з питань  соціально-економічного розвитку та бюджету   сільська рада в и р і ш и л а :

1.Встановити мінімальну вартість місячної орендної плати 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Орликівської сільської ради згідно «Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»  в розмірі 4,00 грн.

2.Рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

3.Оприлюднити  дане рішення на сайті Семенівської  районної ради.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку та бюджету. 
           

   Сільський голова                                                                           О.В.Гончаров


                       Додаток
Затверджено 4 сесією 7 скликання
                                                     Орликівської сільської ради
                                                 від 30 червня 2016 року  
                                                                                                                              
                 

ПОЛОЖЕННЯ

про ставки мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що розміщене на території сільської ради та здається в оренду

1.Загальні положення.
Ставки мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що розміщене на території сільської ради та здається в оренду визначаються органами місцевого самоврядування відповідно до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 Р. № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб».

2.Платники ставки.
Платниками є:
а) орендарі (крім орендарів – фізичних осіб, що не є суб’єктами господарювання), які згідно з підпунктом 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового Кодексу України є податковими агентами платників податку – орендодавців, визначають під час нарахування доходу від надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю.

3. Об’єкти оподаткування
3.1. Об’єктами оподаткування є:
а) нерухоме майно, яке перебуває  у спільній власності територіальної громади.

4. База оподаткування.
4.1. Базою оподаткування є :
а) Методика визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб;
б) площа нерухомого майна, яке перебуває у спільній власності територіальної громади.

5. Ставки мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що розміщене на території сільської ради та здається в оренду.
5.1. Ставки мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що розміщене на території сільської ради та здається в оренду диференціює та затверджує сільська рада з урахуванням коефіцієнтів, встановлених Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб.
6. Податковий період.
6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для сплати ставки мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що розміщене на території сільської ради та здається в оренду є календарний рік;
6.2. Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року.
7. Порядок обчислення ставки мінімальної вартості місячної оренди          1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що розміщене на території сільської ради та здається в оренду.
7.1. Підставою для нарахування ставки мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що розміщене на території сільської ради та здається в оренду є методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальної громади.
7.2. Нарахування фізичним особам сум мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що розміщене на території сільської ради та здається в оренду проводиться  контролюючими органами.

8. Строк сплати визначається у договорі.

9. Плата за оренду спільного майна територіальної громади зараховується до сільського бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.


Сільський голова						                             О.В.Гончаров 





