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КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ
_______________________________________________
РІШЕННЯ
” 25” травня  2011 р.							№  проект
      
       м. Кремінна

Про встановлення вартості  
патенту на побутові послуги, які 
здійснюються суб’єктами підприємницької 
діяльності»

Відповідно до ст. 10, 267 Податкового кодексу України, Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України», «Про прибутковий податок з громадян», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006р. № 659 „Про внесення змін до переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню”, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Встановити вартість  патенту на побутові послуги, які здійснюються суб’єктами підприємницької діяльності, згідно з додатком.

2. Ставка збору за провадження діяльності з надання платних послуг, які відносяться до побутових та підлягають патентуванню, встановлюється з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року, визначеному п. 3 ст. 267 Податкового кодексу України,  з урахуванням місцезнаходження пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.
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							Додаток  до рішення  міської  ради
 


ТАБЛИЦЯ  РОЗМІРІВ  ВАРТОСТІ ПАТЕНТУ



Вид послуг
Код виду послуг згідно з галузевим класифікатором ГК 201-01-2001 „Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування”
Для суб’єктів підприємницької діяльності


Ставка збору від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року


Розмір оплати  по м. Кремінна /райцентру/
Розмір оплати по іншим населеним пунктам району
Виготовлення тентів, чохлів, штор, драпіровок
01.024.03, 01.024.04
0,2
0,1
Послуги  з ремонту  радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури (крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місцевості)
01.080.01 – 01.080.66
0,2
0,1
Заміна елементів живлення 
01.091.13
0,2
0,1
Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням 
01.100.01 – 01.100.06, 01.100.12
0,2
0,1
Послуги з ремонту ювелірних виробів
01.110.01 – 01.110.09
0,2
0,1
Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням
01.094.01 – 01.094.08, 01.094.11 – 01.094.15
0,2
0,1
Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів
01.095.01 – 01.095.10, 01.095.12 – 01.095.16, 01.095.28, 01.095.29
0,2
0,1
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів за індивідуальним замовленням
01.070.01 – 01.070.03, 01.070.06 – 01.070.25, 01.071.01, 01.071.02
0,2
0,1
Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, що належать інвалідам
01.070.01-01.070.03,
01.070.06 – 01.070.25,
01.071.01 - 01.071.02
0,12
0,1
Будівництво житла за індивідуальним замовленням
01.060.01 – 01.060.02, 01.060.03 (заводського виготовлення), 
01.060.04 – 01.060.14, 01.060.15 (крім металевих) 
01.060.16 – 01.060.25
0,2
0,1
Послуги з ремонту житла за індивідуальним замовленням
01.061.01 – 01.061.13, 01.061.14 (крім металевих) 01.061.15
0,2
0,1
Прокат аудіо- та відеокасет і СD - дисків
01.130.02, 01.130.03
0,2
0,1
Послуги з прокату велосипедів водних і водних лиж, човнів та катерів
01.130.09
0,2
0,1
Прокат транспортних засобів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, легкових і вантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших пристроїв
01.130.10
0,2
0,1
Прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій
01.130.22
0,2
0,1
Послуги з виконання фоторобіт
01.140.01 – 01.140.12
0,2
0,1
Послуги з обробки плівок
01.141.01 – 01.141.09, 01.141.11 – 01.141.19
0,2
0,1
Послуги з тиражування звукозаписів за індивідуальним замовленням
01.240.00
0,2
0,1
Послуги з тиражування відеозаписів за індивідуальним замовленням
01.241.00
0,2
0,1
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