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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
__________ року
Борислав
№___

Про встановлення місцевих податків
 і зборів на території міста Борислава
на 2021 рік
 
Керуючись ст. 143  Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ст. 59, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.8, 10, 12, 265-289, 295 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ___.2020 р. №__, з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, міська рада   

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території міста Борислава на 2021 рік: 

1.1) ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1;

1.2) пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України згідно з додатком 2;

1.3) ставки земельного податку згідно з додатком 3;

1.4) пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного податку, відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України згідно з додатком 4;

 1.5)  ставки туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України  у розмірі 0,2 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,2 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;
1.6) ставку  транспортного  податку, визначену пунктом 267.4 статті 267 Податкового кодексу України за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті.

1.7) ставки єдиного  податку та ставку збору за місця для паркування транспортних засобів  залишити на рівні, затвердженому рішенням міської ради від 27 червня 2018 року №1358 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Борислава».

2. Відділу економіки та торгівлі міської ради (Л.Попель) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.

3.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та  заступника міського голови С.Солоненко відповідно до розподілу їх  функціональних обов’язків та постійну  комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).





Міський голова 					                                   І.Р.Яворський


























