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Відповідно до статей 7, 10, 12, 265, 267  Податкового кодексу  України, статті 19, 

пункту 3 статті 27, пункту 19 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, 

керуючись   ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Установити на території м. Першотравенська ставку транспортного податку на 2020 рік 

згідно з додатком. 

2.  Це рішення набирає чинності  з  01 січня 2020 року. 
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Першотравенської міської ради  від 

24.05.2018 № 56-29/VIІ. 

4. Доручити міському фінансовому управлінню виконкому Першотравенської міської ради 

(Макаренкова Т.Ю.) оприлюднити це рішення в засобах масової інформації в термін, 

передбачений законодавством.  

5. Контроль щодо виконання цього рішення  доручити постійним комісіям міської ради  з 

питань: комунальної власності, житлово-комунального господарства, торговельного та 

побутового обслуговування; економічного розвитку, бюджету і фінансів, регуляторної 

політики, зовнішньоекономічних зв’язків  та інвестиційної діяльності. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         

 

Міський голова О.Р. ВІННИЦЬКА 

  

Про встановлення ставки транспортного  

податку  на 2020 рік   
 



 

 

                                                                                    

                                                                                                     

 Додаток  

                                                                                           до рішення  міської ради 

                                                                                           “___” ________ 2019 № ____ -___    /VІІ 

 

 

Транспортний податок  

 

1. Платники податку 

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 267.2.1 пункту 267.2 Податкового 

кодексу України є об’єктами оподаткування. 

2. Об’єкт оподаткування 

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. 

3. База оподаткування 

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно 

до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 Податкового кодексу України. 

4. Ставка податку  

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 267.2.1 пункту 267.2 Податкового кодексу України. 

5. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

6. Порядок обчислення та сплати податку 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється 

контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. 

7. Строк та порядок сплати податку 

Фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-  

рішення. 

Юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що 

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до 

відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 

8. Строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

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 
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порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної 

суми рівними частками поквартально. 

        

 

Секретар ради                                                                                           Н.П.Петрова 

                                            

 


