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РІШЕННЯ

Про затвердження єдиного податку в 2017 році.

Враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування 
бюджету , фінансів і цін, у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо до податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-УІІІ, відповідно 
статті 143 Конституції України, відповідно до пункту 266.5 статті 266 
Податкового Кодексу України(зі змінами), керуючись пунктом 24 частини 1 
статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою 
зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, 
Фесюрівська сільська рада

ВИРІШИЛА:1

Затвердити у Фесюрівській сільській раді єдиний податок в 2017 році

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності -  особливий механізм 
справляння податків і зборів, що встановлює зміну сплати окремих податківі 
зборів на сплату єдиного податку з одночасними веденням спрощеного обліку 
та звітності.

1. Платники податку

1.1. Платником єдиного податку є юридична особа чи фізична особа- 
підприємець, які самостійно обрати спрощену систему оподаткування.

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників 
єдиного податку:

1) перша група -  фізичні особи підприємці, які не використовують працю 
найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 
торговельних місць на ринках та/або проводять господарську діяльність з 
надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом 
календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи підприємці, які здійснюють господарську 
діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного 
податку та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного 
господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають
сукупності таких критеріїв: Білоцерківська об’єднана 
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РІШЕН

Про затвердження єдиногоЧівдатку в 2017 році

ого скликання 

4 січня 2017 року

Враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування 
бюджету , фінансів і цін, у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо до податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII, відповідно 
статті 143 Конституції України, відповідно до пункту 266.5 статті 266 
Податкового Кодексу України(зі змінами), керуючись пунктом 24 частини 1 
статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою 
зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, 
Фесюрівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити у Фесюрівській сільській раді єдиний податок в 2017 році

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності -  особливий механізм 
справляння податків і зборів, що встановлює зміну сплати окремих податківі 
зборів на сплату єдиного податку з одночасними веденням спрощеного обліку 
та звітності.

1. Платники податку

1.1. Платником єдиного податку є юридична особа чи фізична особа- 
підприємець, які самостійно обрали спрощену систему оподаткування.

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників 
єдиного податку:

1) перша група -  фізичні особи підприємці, які не використовують працю 
найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 
торговельних місць на ринках та/або проводять господарську діяльність з 
надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом 
календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи підприємці, які здійснюють господарську 
діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного 
податку та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного 
господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають

Білоцерківська об'єднанасукупності таких критеріїв:
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6.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

6.1 Платники єдиного податку першої та другої груп подають до 
контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у 
строк, встановлений для річного податкового(звітного) періоду, в якій 
відображається обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначен: 
Податковим кодексом.

6.2 Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого 
органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені 
для квартального податкового(звіткого) періоду.

6.3 Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування бюджету , фінансів і цін.

8. Дане рішення вступає в силу з 01 січня 2017 року.

В.Ю.Святецький


