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ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про
звернення
депутатів
Виноградівської районної ради

Відповідно до статті 43 Закону
самоврядування в Україні», районна рада

України

«Про

місцеве

ВИРІШИЛА:
1.Звернутися до Президента України Петра Порошенка, Верховну Раду
України та Кабінет Міністрів України щодо недопущення внесення поправок
до Закону України № 8487 «Про внесення змін до Податкового кодексу
України», (текст Звернення додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради (Сверенка А.А.) та на постійну комісію з питань
промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних
ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради
м.Виноградів, 30 листопада 2018 року
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Президенту України
П.О.Порошенко
Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України
Звернення депутатів Виноградівської районної ради
Ми, депутати Виноградівської районної ради Закарпатської області,
звертаємося від громадськості Виноградівського району щодо можливого
внесення змін до статті 267 Податкового Кодексу України а саме
оподаткування автомобілів старше 5 років.
Розширення бази оподаткування транспортного податку фактично
встановлює новий принцип оподаткування – "на бідність", і саме ті
громадяни, які не мають можливість поміняти транспортний засіб на
новіший будуть змушені платити податок за підвищеними ставками.
Оскільки, в Україні водії їздять переважно на автівках, середній вік
яких 20 років або близький до того, тож платити доведеться більшості
автовласникам. За авто, вік якого 20 років та старше суми податку будуть
просто космічними для пересічних українців. Так, за старого 19-річного
"залізного коня" на бензині з двигуном 1300 см³, доведеться щороку платити
10 920 гривень.
Наразі депутати Верховної Ради лише вивчають можливість
запровадження оподаткування старих автомобілів, а в суспільстві вже
виникло невдоволення. Багато людей їздять на «олдкарах» не від хорошого
життя, і такі платежі вони просто не подужають. Загалом, усе це може
вилитися в соціальний бунт.
Усвідомлюючи значний негативний резонанс у суспільстві від
прийнятого Закону України № 8487 «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових
транспортних засобів» ми, депутати Виноградівської районної ради,
звертаємося до Вас з клопотанням недопущення внесення поправок у
Податковий Кодекс України в частині оподаткування автомобілів старше 5
років, з метою недопущення зниження рівня життя населення України.
Звернення прийнято на пленарному засіданні двадцять
п’ятої сесії Виноградівської районної ради 30 листопада
2018 року.
Депутати Виноградівської районної ради Закарпатської
області VІІ скликання.

