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Яхнівська сільська рада
Фастівського району
Київської області


Р І Ш Е Н Н Я


Про встановлення місцевих податків на території 
Яхнівської сільської роди  в новій редакції

              Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268  Податкового Кодексу України зі змінами та доповненнями, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, торгівельного та побутового обслуговування, транспорту і зв’язку, освіти, культури та охорони здоров’я, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Встановити місцеві податки згідно додатку 1:
а) податок на майно;
б) єдиний податок.
Податок на майно складається з:
1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
2. транспортного податку;
3. плати за землю.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Яхнівської сільської ради № 04 - 43 – VІ від 19.11 .2013р. «Про внесення змін до рішення 20 сесії Яхнівської сільської ради VІ скликання від 08.02.2012 року №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів в частині запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»
3.Це  рішення  набирає  чинності з 01.01.2015 року.
4.Виконавчому комітету Яхнівської сільської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної фіскальної служби. 
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера Яхнівської сільської ради Т.О.Даниленко.

Сільський голова                        В.В.Вахненко



            №  03 -  58 - VІ
від 21.01.2015  року
с.Яхни
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  Яхнівська сільська рада
Фастівського району
Київської області


 Р І Ш Е Н Н Я


Про встановлення ставок єдиного податку

Керуючись ст. 26, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12.3., ст.291 – 295  Податкового кодексу України,  
Яхнівська сільська рада ВИРІШИЛА:
      1. Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і поділяються на групи платників єдиного податку відповідно до п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України.
	З 1 січня 2015 року:

	встановити ставки єдиного податку для першої групи платників податку 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2015 (І група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень);

встановити ставки єдиного податку для другої групи платників податку 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2015  (ІІ група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, діяльність у сфері ресторанного господарства, не використовують працю найманих осіб, або кількість осіб не перевищує 10 осіб, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1млн. гривень).
	Вважати таким, що втратив чинність п.1 рішення Яхнівської сільської ради  

      № 08 /18- VІ   від 06.01.2012 р.
	Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік. 

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок не пізніше  числа (включно) поточного місяця.  
Направити копію цього рішення до органу державної податкової служби Фастівського району.
Оприлюднити дане рішення на стенді «Офіційний вісник Яхнівської сільської ради». 
	 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.          
                       

Сільський голова                                   В. В. Вахненко

 №  08 -  58 - VІ
від 21.01.2015 р. 
с. Яхни

  


