Термін подання податкових декларацій сум земельного податку і орендної плати за землі державної та комунальної власності на 2014 рік не пізніше 20 лютого

Воловецьке відділення Свалявської ОДПІ ГУ Міндоходів у Закарпатській області  нагадує суб’єктам господарювання-юридичним та фізичним особам - платникам земельного податку та орендної плати за землю ,що термін подання податкових декларацій сум земельного податку і орендної плати за землі державної та комунальної власності на 2014 рік не пізніше 20 лютого поточного року. При поданні даних декларацій слід врахувати змінені коефіцієнти індексації грошової оцінки уточненої на 1 січня 2014 року. 
 Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2014 за 2013 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2013 рік – 100,5 %.
У 2012 році нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 01.04.1996 р., земель сільськогосподарського призначення, яка проведена станом на 01.07.1995 р. та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 01.01.1997 р. підлягає індексації станом на 01.01.2011 р. на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік - 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, за 2008 рік -1,152, за 2009 рік - 1,059, за 2010 рік - 1,0, за 2011 рік - 1,0  за 2012 рік - 1,0. та за 2013 рік - 1,0.
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.
Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено  встановлені у таких розмірах:
Групи населених пунктів з чисельністю населення (тис. осіб) 
Ставка податку (гривень за 1 кв. метр) 
До 3
0,28
Від 3 до 10
0,56
Від 10 до 20
0,90
Від 20 до 50
1,40
Від 50 до 100
1,69
Від 100 до 250
1,97
Від 250 до 500
2,26
Від 500 до 1000
2,82
Від 1000 і більше
3,95
(Закон України від 20.11.2012 р. N 5503-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів”,яким внесено зміни до пункту 275.1 статті 275 Податкового кодексу).
Додатково повідомляємо, що з 1 січня 2014 року в зв’язку з проведенням грошової оцінки земель, змінено та введено в дію  нормативну грошову оцінку по слідуючих сільських та селищних Радах : Гукливська, Абранська, Щербовецька, Біласовицька, Лазівська, Підполозянська, Скотарська, Жденіївська, Буковецька,
Верб’язька та селі Задільське.
     В зв’язку з цим, землекористувачам, які володіють або мають в користуванні земельні ділянки на території перелічених населених пунктів необхідно звернутися до Відділу Держземагенства у Воловецькому  районі  для отримання довідки про грошову оцінку та правильного складання податкової декларації з  плати за землю (орендної плати) за земельні ділянки державної або комунальної форм власності.

