Додаток 2
до Типового рішення про встановлення ставок та
пільг із
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням позачергової
ХХХІ сесії УІІ скликання
№337 –УІІ від 06.06.2018 року

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1
Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01. 2019 року.
Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради:Велика Андріївка, Високе,
Іванівка, Ставкова Балка, Семиланне, Червоне, Червона Поляна,

Код області

Код району

63

63204

Код згідно з
КОАТУУ

Іванівська сільська рада Барвінківського
району Харківської області

6320483500

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків
суми податкового
зобов'язання за рік)

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
Пенсіонери (за віком);
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані
санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих,
військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили
України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів;
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у
встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і
обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх
діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону,

Розмір пільги
(відсотків
суми
податкового
зобов’язання
за рік)
100
100
100
100
100
100

100

діяльність яких не передбачає одержання прибутків;
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми
власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
Нежитлова нерухомість \ сараї, літні кухні, вигребні ями, погріб\

Секретар

І.С.Загнетко

100

100

