
КОПІЯ

БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХПсесіяМІ скликання

с. Білогородка 09 липня 2021 року

РІШЕННЯ Ле 356

Про встановлення ставокта пільг із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території села
Шевченкове Білогородської сільської ради
на 2022 рік

Керуючись статтями 7, 10, 12, 266 Податкового кодексу України та
статтями 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування
бюджету, фінансів, податкової політики та інвестицій, Білогородська сільська
рада,-

ВИРІШИЛА:

1. Встановити ставки місцевого податку на нерухоме майно, відмінне
від земельноїділянки на території села Шевченкове Білогородської сільської
ради, для фізичних та юридичних осіб (в тому числі нерезидентів), які є
власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (в тому числі
його часток), що підлягають застосуванню у плановому бюджетному періоді
2022 року (для фізичних осіб - звітний податковий період 2021. року, для
юридичнихосіб - звітний податковий період 2022. року), згідно з додатком.

2. Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб визначені
відповідно до п.п. 266.2.2. п.266.2 та п.п. 266.4.1, 266.4.2 п. 266.4 статті 266
Податкового кодексу України за переліком, згідно з додахком.

3. Оприлюднити рішення на сайті Білогородськоїсільської ради.
4. Контрольза виконанням даного рішення покласти на комісію ради з

питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та інвестицій та
відділ контролю за додержанням законодавства про працю, оподаткування та
благоустрою Білогородської сільської ради.

5. Рішення набирає чинностіз 01.01.2022 року.

Сільський голові усьх Антон ОВСІЄНКО

МТ ОблЗ ОРИГІНАЛОМ.

ЗВІРЕНО



КОПІЯ
Додаток
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішенням ХПсесії УП скликання
Білогородськоїсільської ради.
ЛЬ 356 від 09 липня 2021 року
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Секретар сільської ради

З ОРИГІНАЛОМ
ВІРЕНО
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Дега» СІЛЬСЬКОЗ
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