
МА. ЮАНТОНІВС ЬКА СІЛЬС ЬКА РАДА 
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ С 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛ АСТІ

десята сесія 21 грудня 2016 рокл
сьмого скликання

ВИПИСКА і РІШЕННЯ

1 Іро встановлення
місцевих податків і зборів на 2017 рік

і озглянувши інформацію сільського голови Замули В ІЇ., відповідно до Податкового 
кодексу V країни (зі змінами) .ст.сг.61.63.26 н.24 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні". Малсантопівська сільська рада вирішила:

1. Встановити на території Малоантонівської сільської ради місцеві податки:

1.1. Податок на майно у складі:
1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
1.1.2. транспортного податку
1.1.3. єдиний податок.

2. Затвердиш:
2.1 положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки (додаток 1);
2.2. положення про транспортний податок (додаток 2)
2.3. положення про єдиний податок (додаток 3);

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 
справах бюджету,фінансів і цін.
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Додаток З
до рішення М алоантонівської сільської ради 

від 21.12 2016 р №  10-70

ПОЛОЖЕННЯ 
про єдиний податок

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

1. Платники податку
1.1. Платником єдиного податку є фізична особа - підприємець, яка самостійно обрала 
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 
провадять 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 населенню, 
виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, 
що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у 
трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 
обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають 
сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у
трудових відносинах не обмежена;
обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень.

2. О б’єкт та база оподаткування
2.1. Базою справляння податку є дохід отриманий протягом податкового (звітного) періоду в 
грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

3. Ставки податку та порядок обчислення податку
3.1 Для першої групи платників єдиного податку - фізичних осіб - підприємців, які не 
використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 
торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання 
побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не 
перевищує 300 000 гривень - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
3.2 Для другої групи платників єдиного податку - фізичних осіб - підприємців, які 
здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам 
єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері 
ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають 
сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищ ує 10 осіб; обсяг 
доходу не перевищ ує 1 500 000 гривень -  20 відсотків розміру мінімальної заробітної 
плати.
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3.3 Для третьої групи платників єдиного податку - ф ізичних осіб - підприємців, які не
використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових
відносинах не обмежена, обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень -  2 відсотки до
доходу у разі сплати податку на додану вартість, 4 відсотки до доходу у разі включення
податку на додану вартість до складу єдиного податку.

4. Податковий період
4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є 
календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є 
календарний квартал.
4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового 
(звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового 
(звітного) періоду.

5. Строк та порядок сплати податку
5.1 Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом 
здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим 
внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця 
поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп 
здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку' 
щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або 
заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.2 Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 
календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий 
(звітний) період.

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, визначені Податковим кодексом.
6.2 Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову 
декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового 
(звітного) періоду.
6.3 Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Секретар сільської ради О.В.Королюк


