
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 80 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
25.06.2020            Мукачево     №1946 
 
 
Про встановлення розміру ставки  
транспортного податку на території  
Мукачівської міської об’єднаної  
територіальної громади 
 

Відповідно до Податкового кодексу України, ст.64 Бюджетного кодексу 
України, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №87 від 24.06.2020 р.), 
керуючись п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 

 
 1. Встановити з 01.01.2021 року ставку транспортного податку у розмірі 
25 000,00 грн. за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не 
більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить 
понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на  
1 січня податкового (звітного) року, визначивши його елементи згідно додатку 
до цього рішення. 
 2. Рішення 58 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від  
27.06.2019 р. № 1430 “Про встановлення розміру ставки транспортного податку 
на території міста Мукачева на 2020 рік”, вважати таким, що втратило чинність 
з 01.01.2021 р. 
 3. Відділу економіки Мукачівської міської ради оприлюднити дане 
рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті 
Мукачівської міської ради  www.mukachevo-rada.gov.ua. 
 4. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування податку до 
бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади здійснює 
Головне управління ДПС у Закарпатській області. 
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
депутатську комісію міської ради з  питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку. 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 

http://www.mukachevo-rada.gov.ua/


 
       Додаток  
       до рішення 80 сесії Мукачівської міської ради 
       7-го скликання від 25.06.2020 №1946 

 
 

Елементи транспортного податку 
 

 1. Платники податку 
 Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому 
числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 
законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1  
пункту 267.2 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування. 
 2. Об’єкт оподаткування 
 Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, 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. 
 3. База оподаткування 
 Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ст.267 
Податкового кодексу України. 
 4. Ставка податку 
 Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 
розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 Податкового 
кодексу України. 
 5. Порядок обчислення та сплати податку 
 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб 
здійснюється контролюючим органом податковою адресою (місцем реєстрації) 
платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт 
оподаткування, у порядку, встановленому підпунктами 267.6.1 - 267.6.10 
пункту 267.6 Податкового кодексу України. 
 6. Податковий період 
 Базовий податковий (звітний) період  дорівнює календарному року. 
 7. Порядок сплати податку 
 Податок сплачується відповідно до пункту 267.7 Податкового кодексу 
України.  
 8. Строки сплати податку 
 Транспортний податок сплачується відповідно до пункту 267.8 
Податкового кодексу України. 
 
 
Секретар міської ради       І.МАНЯК 
 



 


