
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.06.2020                                        Михайлівка                                    № 31 - 4/VІІ 
 
 

Про встановлення ставок на транспортний 

податок на 2021 рік 

 

Коди  згідно з КОАТУУ  

7100000000  7121800000    7121884000                 село Михайлівка 

    7121884000                селище Лісове 

    7121885600                село Ребедайлівка 

                                               7121886000                 село Ревівка 

                                              7121886000                  село Пляківка 

 
Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та статтями 10, 12, 126, 291 Податкового 
кодексу України, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Встановити на території Михайлівської об’єднаної територіальної 

громади з 1 січня 2021 року транспортний податок та затвердити положення про 
оподаткування транспортним податком (додається). 

2. Кошти, отримані від транспортного податку, підлягають зарахуванню до 
бюджету Михайлівської об’єднаної територіальної громади. 

3. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Михайлівської сільської 

ради. 
4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та управління 
комунальним майном. 

 
 

Сільський голова                                                                    Василь МАКСИМЕНКО 

 
                                                                         



                            Додаток  

                                                                                             до рішення сільської ради  
                                                                                            24.06.2020 № 31 - 4/VІІ 

 

 

Положення про оподаткування транспортним податком 

 
      1. Платники податку. 

      1.1. 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 є об'єктами оподаткування. 

     2. Об'єкт оподаткування. 

     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, 

станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з  марки, моделі, року 
випуску, об’єму циліндра двигуна, типу пального. 

     3. База оподаткування. 

     3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом 
оподаткування. 

     4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом 
оподаткування. 

     5. Податковий період. 
     5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

     6. Порядок сплати податку. 

     6.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і 
зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного 

кодексу України. 

     7. Строки сплати податку. 
     7.1. 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. 

 
 

Сільський голова                                                                    Василь МАКСИМЕНКО 
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