Про індексацію грошової оцінки земель за 2012 рік

Воловецьке відділення Свалявської МДПІ 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 2013 рік до 20 лютого цього року. При поданні даних декларацій слід врахувати змінені коефіцієнти індексації грошової оцінки уточненої на 1 січня 2013 року. 
 Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2013 за 2012 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 2012 рік – 99,8 %.
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 та за 2012 рік - 1,0.
Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, проведеної станом на 01.01.1997 р. індексується станом на 01.01.2012 р. на коефіцієнт 1,879, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 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 та за 2012 рік - 1,0.
Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення, яка проведена у 2006 році відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), затвердженого спільним наказом Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбудархітектури. Держкомлісгоспу, Держводгоспу та УААН від 27.01.2006 р. №19/16/22/11/17/12, зареєстрованого у Мін'юсті 05.04.2006 за №389/12263. підлягає індексації станом на 01.01.2012 р. на коефіцієнт 1,254, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 2007 рік - 1,028, 2008 рік - 1,152 , за 2009 рік - 1,059, за 2010 рік - 1,0, за 2011 рік - 1,0 та за 2012 рік - 1,0.
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.
Також, згідно Закону України від 20.11.2012 р. N 5503-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів” внесено зміни до пункту 275.1 статті 275 Податкового кодексу ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено і встановлюються 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





