Україна
Кушугумська селищна рада
Запорізького району Запорізької області
Тридцять сьома сесія
Сьомого скликання
РІШЕННЯ
від «22» грудня 2018 року
смт.Кушугум

№6

Про внесення змін до рішення Кушугумської
селищної ради від 20.06.2018 року № 2
«Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на території Кушугумської
селищної ради Запорізького району
Запорізької області на 2019 рік»
Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання утворення
та діяльності сімейних фермерських господарств» № 2497-VIII від 10.07.2018
року, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та
перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628-VIII від 23.11.2018 року,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кушугумська
селищна рада Запорізького району Запорізької області
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Кушугумської селищної ради Запорізького
району Запорізької області від 20.06.2018 року № 2 «Про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку на території Кушугумської селищної ради
Запорізького району Запорізької області на 2019 рік», а саме в додатку 1 до
цього рішення ставки податку підрозділів 09.01, 09.02, 09.03 розділу 09 «Землі
лісогосподарського призначення» викласти в наступній редакції:

Вид цільового призначення земель

код

найменування

Землі лісогосподарського призначення

09
09.01
09.02
09.03

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
нормативну грошову оцінку
межами населених пунктів,
яких проведено (незалежно від
нормативну грошову оцінку
місцезнаходження)
яких не проведено
для
для фізичних
для
для фізичних
юридичних
осіб
юридичних осіб
осіб
осіб

Для ведення лісового господарства
і пов’язаних з ним послуг
Для іншого лісогосподарського
призначення
Для цілей підрозділів 09.01-09.02
та для збереження та використання
земель природно-заповідного
фонду

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення та вводиться в дію
з 01.01.2019 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з питань
планово-економічного розвитку та бюджету.

Селищний голова

Г.О.Загребельна

