Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Шалигинської
селищної ради
від 25 червня 2019року

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Дія рішення поширюється на території Шалигинської об’єднаної територіальної
громади:
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Код згідно з
КОАТУУ

5921555800
5921587101
5921585701
5921589301
5921587301

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

смт Шалигине
с. Соснівка
с. Сваркове
с.Ходине
с. Старикове
Розмір пільги
(відсотків суми
податкового
зобов’язання за
рік)

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
1
2
3
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Учасники АТО та члени їх сімей
Військовослужбовці та члени їх сімей
Мобілізовані та члени їх сімей
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у
встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення
діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Підприємства, засновниками яких є Шалигинська селищна рада, за
умови, що частка комунальної власності в них становить 100 відсотків
Громадські організації
Благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не
передбачає одержання прибутку
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи
прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування,
утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та
Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

9

10

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
Заповідники, парки державної та комунальної власності, пам’ятки
природи, заповідні урочища
Землі загального користування

100%

Пільга не застосовується у разі невикористання земельних ділянок за цільовим
призначенням.
Селищний голова

Ю.МАТВІЄНКО

_________
1
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті
30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних
населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги
затверджуються окремо.

