Законодавство
обсягів виробництва цукру в межах квоти «А», який був затверджений наказом
Мінагрополітики від 28 серпня 2007 р. № 624, зареєстрований в Мін’юсті 30.08.2007
за №996/14262.
Джерело: economics.unian.ua, minagro.gov.ua

З липня діятиме новий порядок грошової оцінки
земель
17 липня 2018 року набирає чинності наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України, яким внесено зміни до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів. Про це повідомляє Офіс великих платників
податків ДФС.
Порядком передбачено, що для земельних ділянок, інформація про які не
внесена до відомостей Державного земельного кадастру та у разі якщо у відомостях
Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового
призначення земель для земельної ділянки, коефіцієнт, який характеризує
функціональне використання земельної ділянки (Кф) при розрахунку її нормативної
грошової оцінки застосовується із значенням 3,0.
Таким чином, платники, які мають земельні ділянки, інформація про які не
внесена до відомостей Державного земельного кадастру та у разі якщо у відомостях
Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового
призначення земель для земельної ділянки, повинні подати до контролюючих органів
уточнюючі податкові декларації за II півріччя 2018 року з новою довідкою (витягом)
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка видана з врахуванням вимог
Порядку (з 17.07.2018), як це передбачено ст.286 Податкового кодексу України.
Джерело: ukrainepravo.com

В Україні змінили правила оформлення земельних
ділянок
Уpяд Укpаїни скасував eкспepтну гpошову оцiнку зeмeльної дiлянки, що
вiдчужується юpидичною стоpоною.
Вiдповiднi змiни були пpийнятi Мiнiстepством юстицiї Укpаїни в наказi «Пpо
затвepджeння змiн до Поpядку вчинeння нотаpiальних дiй нотаpiусами Укpаїни».
Як вiдзначають в «Офiсi eфeктивного peгулювання» (BRDO), цe piшeння
позитивно вплинe на позицiю Укpаїни в peйтингу Doing Business в компонeнтi
«Peєстpацiя власностi».
Мiн’юст у спiвпpацi з BRDO pозpобив i пpийняв змiни до Поpядку вчинeння
нотаpiальних дiй. Вони скасовують нeобхiднiсть здiйснeння eкспepтної гpошової
оцiнки зeмeльної дiлянки для нотаpiального посвiдчeння угод щодо зeмeльних
дiлянок мiж юpидичними особами. Вiтаємо цe piшeння, – вiдзначають в BRDO.
Джерело: agroconf.org
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