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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
___________2020 року
Борислав
№___

Про внесення змін у додаток 8 до рішення міської ради від 27.06.2018 року №1358 «Про  встановлення місцевих податків та зборів на території міста Борислава»
 
Керуючись ст. 143  Конституції України, ст.25, п.24,п.28 ст.26, ст. 59, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.8, 10, 12, 526 та 527  підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» зі змінами та доповненнями, розглянувши лист ГУ ДПС у Львівській області від 20.07.2020 року №5969/9753.6-10, беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  ___________2020 р. №__, міська рада   

ВИРІШИЛА:

            1.Внести зміни у додаток 8  до рішення міської ради від 27.06.2018 №1358 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Борислава», доповнивши пункт 4  підпунктом 4.4 такого змісту: 
            «4.4. Встановити на період з 01 травня до 30 червня 2020 року  включно, ставку у розмірі 0% для платників єдиного податку першої та другої груп, на  яких поширюються обмеження, передбачені  підпунктом 8 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної  хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», які здійснюють діяльність, передбачену  таким секціями видів економічної діяльності згідно КВЕД ДК 009:2010:
4.4.1. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (G), крім тих, які здійснюють діяльність за КВЕД, що наведені в  додатку;
4.4.2. Тимчасове розміщування і організація харчування (І);
4.4.3. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (Q);
4.4.4. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (R);
4.4.5. Надання інших видів послуг (S)».
           2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 30.04.2020 року №2466 «Про внесення  змін у додаток 8  до рішення міської ради від 27.06.2018року  №1358 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Борислава»  та від 25.06.2020 року №2493 «Про внесення змін до рішення міської ради від 30 квітня 2020 року №2466».
           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко та постійну  комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
Міський голова 					                                               І.Р.Яворський


