ЗМІНИ

щодо податків і зборів, які зараховуються
до бюджету м.Черкаси у відповідності до
Закону України №1791 від 20.12.2016
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»
та Закону України №1797 від 21.12.2016
«Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та
деяких інших Законів України.

Доповідач: Харенко Т.І.- заступник директора
департаменту фінансової політики Черкаської
міської ради
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Ставка податку:
відповідно до норм
Податкового кодексу
ставка податку не
перевищувала
3% від мін. з/пл за 1 кв. м.
В м.Черкаси встановлена
ставка
1% від мін. з/пл за 1 кв.м.
(сума податку в 2016
році складала 13,78
грн. за 1 кв.м.)

Ставка податку:

-

В Податковому кодексі зменшено вдвічі максимальну ставку:

ставка не перевищує 1,5% від. мін. з/пл за 1 кв. м.;

встановлено, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним
органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок
місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього Закону,
встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки податку
на нерухоме майно, відмінне віз земельної ділянки, застосовуються з
коефіцієнтом 0,5.
Таким чином, в м.Черкаси до прийняття міською радою
рішення ставка податку на 2017 рік буде становити
0,5 %
мінімальної зарплати (сума податку - 16 грн. за 1 кв.м.).
Розширені пільги: (звільнено від сплати податку ):
-

- об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних
закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних
закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств,
установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру
неприбуткових установ та організацій.
- об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки,
шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку
фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл
і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та
відокремлених підрозділів, що є неприбут-ми та включені до Реєстру непр.установ та організацій.
- об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік
таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
- об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких
виховується п'ять та більше дітей.
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ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК ТА ОРЕНДА ЗЕМЛІ)
Розмір орендної плати 1.
за землю
згідно норм Податкового
кодексу
2.
не може бути меншою
3% н.г.о та
перевищувати 12%
В м.Черкаси ставки
3.
оренди землі 3-12%.
Індексація нормативної
грошової оцінки земель:
Держкомзем за індексом
споживчих цін за
попередній рік щороку
розраховував величину
коефіцієнта індексації
нормативної грошової
оцінки земель за формулою,
Кi = І:100,де І - індекс
споживчих цін за попер.рік.

Кi нго землі за 2015 рік
для не с/г угідь – 1,433

4.

Мінімальний розмір орендної плати за землі згідно норм Податкового кодексу
державної та комунальної власності не може бути менше розміру земельного
податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній
території.
Для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, що
набули відповідного статусу на підставі рішення Кабінету Міністрів України,
орендна плата за землю не може перевищувати 0,1 відсоток нормативної
грошової оцінки землі.
Мінімальний
граничний
розмір
земельного
податку
для
земель
сільськогосподарських угідь не менше 0,3 відсотка від НГО та не більше 1
відсотка від їх НГО.
У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс
застосовується із значенням 115. Індекс споживчих цін за 2016 рік, що
використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки сільськогосподарських угідь застосовується із значенням 100 відсотків, а
для земель не сільськогосподарського призначення – 106%.

Розширені пільги (звільнено від сплати земельного податку):

- державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади

оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади
України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є
неприбутковими;
- державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої
спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центром з
розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи,
а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності,
дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурноспортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів.
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ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

Об'єкт: легкові автомобілі, рік

Об'єкт: легкові автомобілі, рік випуску не більше 5
років (включно) та середньо ринкова вартість > 375
розмірів мін.з/пл (в 2017 році – 1200 тис.грн.)

випуску не більше 5 років
(включно) та середньо ринкова
вартість > 750 розмірів мін.з/пл
(в 2016 році – 1033,5 тис.грн.).

Вартість
визначалась
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку,
за
методикою,
затвердженою
Кабінетом Міністрів України,
виходячи з марки, моделі, року
випуску, типу двигуна, об’єму
циліндрів
двигуна,
типу
коробки переключення передач,
пробігу легкового автомобіля, та
розміщується на його офіційному
веб-сайті.

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
циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму
офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, 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, який повинен
містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об'єм
циліндрів двигуна, тип пального.

ставка
25 тис.грн.
за авто
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Ставки норми
Податкового кодексу:
-для І групи платників
до 10 % розміру
мін.з/пл (в м.Черкаси
встановлено 10%).
Сума плати в 2016 –
137,8 грн.
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ЄДИНИЙ ПОДАТОК
Ставки:
- для І групи платників - до 10 % розміру прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1.01
податкового (звітного) року (сума плати в 2017 році – 160 грн.)

Встановлено, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом
місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і
зборів на 2017 рік відповідно до цього Закону, встановлені таким органом місцевого
самоврядування ставки єдиного податку для платників першої групи
застосовуються з коефіцієнтом 0,5. Таким чином, І група платників єдиного
податку в.Черкаси з 01.01.2017р. будуть сплачувати єдиний податок у сумі 160
грн. на місяць і за діючим рішенням про місцеві податки та збори.

- для ІІ групи платників
- для ІІ групи - до 20 % розміру мін.з/пл(сума плати в 2017р. - 640грн.)
до 20 % розміру
мін.з/пл . (в м.Черкаси -підвищено на 15% ставки єдиного податку для платників IV групи .
встановлено 20%).
Сума плати в 2016 –
Запроваджено застосування РРО для платників єдиного податку, які
здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що
275,6 грн.)
підлягають гарантійному ремонту

Сплата податків суб’єктами господарювання – платниками єдиного податку в 2017 році (грн.)
Група платників
єдиного податку
І група (10%)*
ІІ група (20%)**

Сума
єдиного
податку
160
640

ЄСВ (22%)
352
704

Всього
512
1344

* Відповідно до ст.7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті
1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, ця сума не може бути меншою за 0,5 мінімального
страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового
стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування", пропорційно до сплаченого єдиного внеску;
**Підприємці ІІ групи сплачують за найманих прцівників: за рахунок підприємця за кожного працівника
сплачується ЄСВ 22%, за рахунок робітника сплачується ПДФО - 18% та військовий збір - 1,5%

Сплата податків працюючими особами та нарахування в 2017 році

Сума отриманого доходу
із зарплати 3200 грн.
із середньої зарплати по
Черкаській обл. за 11 міс.
2016р. - 4094 грн.
із зарплати - 7000 грн.

(грн.)
Всього сума
податків з 1
працюючого
(в т.ч. сплачує
роботадевець)

ПДФО
(18%)

Військовий
збір (1,5%)

Разом

Нарахування
ЄСВ на фонд
оплати праці
(22%)

576

48

624

704

1328

736,92
1260

61,4
105

798,32
1365

900,68
1540

1699
2905
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АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ”ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

Ставка:

-для пива, алкогольних
напоїв, тютюнових
виробів, тютюну та
промислових замінників
тютюну - 5 % від
реалізації СГД
роздрібної торгівлі.;
- для пального - 0,042 €
за кожний літр реаліз-го
(відпущеного) товару

?

1. В Податковому кодексі виключено акцизний податок з роздрібного продажу

пального, у зв’язку з цим
- збільшено загальні ставки акцизного податку на пальне, який сплачується
виробниками та імпортерами пального, виходячи із розміру 42 € за 1000 л для
бензинів моторних, 14 € за 1000 л для дизельного палива (додатково до
встановленої єдиної ставки для диз. пального) та 21 € за 1000 л – для скрапл. газу.
2. Законом України № 1789-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України» встановлено:
у 2017 році, як виняток з пунктів 7 та 8 частини другої статті 29 цього Кодексу,
13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка
акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, але не менше
обсягу нарахувань у 2016 році акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі пального, у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування
автоматично:
1) у першому півріччі 2017 року - пропорційно до частки нарахувань за даними
декларацій сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі пального за 2016 рік на відповідній території у загальному обсязі таких
нарахувань за 2016 рік в цілому по Україні;
2) у другому півріччі 2017 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше
півріччя 2017 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше півріччя 2017 року".
3. Надано доручення Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом розробити та внести на розгляд Парламенту проекту закону
щодо скасування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів,
передбачивши відповідне збільшення ставок акцизного податку в абсолютних
значеннях, для забезпечення збалансованості місцевих бюджетів
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ЗБІР ЗА ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Ставки збору
від 0,03 до 0,15%
мін.з/пл за 1 кв. метр за
кожен день
В м. Черкаси встановлено
максимальний розмір
ставки - 0,15% мін.з/пл.
Сума сплати в 2016р - 2,1
грн. за 1 кв. метр за
кожен день.

Скасовано мінімальний граничний розмір ставки збору та
встановлено ставку збору до 0,075% за 1 кв. метр за кожен день
Встановлено, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним
органом місцевого самоврядування рішення про встановлення
ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього
Закону, встановлені таким органом місцевого самоврядування
ставки збору за паркування транспортних засобів,
застосовуються з коефіцієнтом 0,5.
Сума сплати в 2017р. - 2,40 грн. за 1 кв. метр за кожен день
В Черкасах цей збір з 2011 року не справляється.
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Установити, що в 2016 році до
прийнятих рішень органів
місцевого самоврядування про
встановлення місцевих податків і
зборів на 2016 рік не
застосовуються вимоги,
встановлені пп. 12.3.4 пункту
12.3 статті 12 Податкового
кодексу України та Законом
України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності".
Рекомендувати органам
місцевого самоврядування у
місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом (№909VIII) переглянути прийняті на
2016 рік рішення щодо
встановлення місцевих податків і
зборів, визначених статею 10
Податкового кодексу України.

Прийняті зміни з 01.01.2017р.

РЕГУЛЯТОРНІ ПРОЦЕДУРИ

Встановлено, що в 2017 році до прийнятих рішень органів
місцевого самоврядування про встановлення місцевих
податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону
(№1791-VIII), не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту
4.1 та пункту 4.5 статті 4,підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту
12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу
України та Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності".
Встановлено, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним
органом місцевого самоврядування рішення про встановлення
ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього
Закону (№1791-VIII), встановлені таким органом місцевого
самоврядування ставки єдиного податку для платників першої
групи, податку на нерухоме майно, відмінне віз земельної
ділянки, та збору за місця для паркування транспортних
засобів застосовуються з коефіцієнтом 0,5.
Установити, що у 2017 році в частині плати за землю вимоги
підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4
пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12
Податкового кодексу України та Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" не поширюються на рішення органів місцевого
самоврядування, які прийняті на виконання цього Закону (№1797).

Процес затвердження рішень про місцеві податки і збори у 2015 - 2016 р.р.
Закон України від 28.12.2014 № 71-VIII "Про
внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи"

Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-672 «Про
затвердження
Положень та ставок місцевих
податків і зборів на території міста Черкаси»

Рекомендовано органам місцевого самоврядування у місячний термін з дня опублікування цього Закону
переглянути рішення щодо встановлення на 2015 рік податку на майно, до рішень місцевих рад про встановлення
місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Податковий кодекс України
Пройшло процедуру регуляторного узгодження
Закон України від 24.12.2015 № 909−VІІІ
«Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році»

Рішення ЧМР від 25.06.2015 №2-1312 «Про
затвердження Положень та ставок місцевих
податків і зборів на території міста Черкаси»
Рішення ЧМР від 28.01.2016 №2-136 «Про
внесення змін до рішення Черкаської міської
ради від 25.06.2015 №2-1312 «Про затвердження
Положень та ставок місцевих податків і зборів
на території міста Черкаси»

Рекомендовано органам місцевого самоврядування у місячний термін з дня опублікування цього Закону
переглянути прийняті на 2016 рік рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів, на 2016 рік не
застосовуються вимоги встановлені підпунктом 12.3.4 ПКУ та Законом України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

В 2016 році подано 8 судових позовів до Черкаської міської ради стосовно визнання
незаконним окремих положень рішення про місцеві податки і збори (40 судових засідань)
3 СГД відмовилось від позову, 2 позови залишено без розгляду, 3 справи ЧМР подано касаційні
заяви до Вищого адмін.суду України

ОЧІКУВАНИЙ РЕСУРС МІСТА ЧЕРКАСИ
(в зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства)
Затверджені показники доходів
бюджету м.Черкаси на 2017 рік
(млн.грн.)
Загальний фонд (без
офіційних трансфертів)

1357,5
-88,3
млн.грн.

В т.ч:
Акцизний податок :

130,0

в т.ч. з нафтопродуктів

57

з тютюну

35

з алкоголю

38,0

Плата за землю

188,6

Єдиний податок

196,4

Прогноз надходжень у 2017 році
(після прийнятих змін
законодавства) (млн.грн.)

Загальний фонд (до визначення
КМУ порядку зарахування
акцизного податку з пального)

-75 млн.грн.

1269,2

Акцизний податок :

55

в т.ч. з нафтопродуктів (відмінено з

5

з тютюну (відміняється з 01.04.2017

12

01.01.2017 та враховані надходження в
січні за грудень 2016р)
враховані надходження за 4 міс.)

-13,3 млн.грн., (за рахунок

зменшення індексації до 6%
при прогнозі був врахований
індекс на рівні 15%)

0 грн. при незмінних ставках, у разі зменшення ставки для
ІІ гр. в 2 рази зменшаться надх. на 22 млн.грн.

з алкоголю

38,0

Плата за землю

169,7

Єдиний податок

196,4

