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21 лютого 2017 року 

Про затвердження Положення та встановлення ставок

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців ^ д

віднесених до першої та другої групи Д І АІИ 3
ЗАКОНОДАВЧА/

платників єдиного податку

Сидорівської сільської ради на 2017 рік

Керуючись статтею 26 пунктом 24 частиною 1 Закону України „ Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, згідно з підпунктом 293.2 Податкового 
кодексу України, та на виконання Закону України № 71-УIII «  Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи »  від 24.12.2015 року, Сидорівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про податок та встановлення ставок

єдиного податку для фізичних осіб -підприємців віднесених до першої та 
другої групи платників єдиного податку Сидорівської сільської ради на 2017 
рі (додаток 1).

2. Рішення підлягає оприлюдненню в 10-ти денний термін з дня його 
прийняття.

3. Копію рішення сільської ради надати до Білоцерківської ОДПІ для 
проведення нарахувань та контролю своєчасної сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, 
екологп та V зак о щ о с^  та комісію з/ питань планування бюджету, 
фінансів і ці;
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Додаток №1

до рішення Сидорівської сільської ради 

від 21.02.2017 р. № 14-82  -VII

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про встановлення ставок 

єдиного податку для фізичних осіб -підприємців 

віднесених до першої та другої групи 

платників єдиного податку 

Сидорівської сільської ради на 2017 рік

Розділ 1. Загальні положення

1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного ) року (далі -  мінімальна заробітна плата).
1.1. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та 
фізичними особами на території Сидорівської сільської ради.

Розділ 2. Платники податку

2.1 Суб»екти господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, поділяються на таки групи платників 
єдиного податку:

- перша група -  фізичні особи-підприємці, які не використовують 
працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 
торгівельних місць на ринках та/або проводять господарську діяльність з 
надання побутових послуг населенню -  10% розміру прожиткового 
мінімуму встановленого на 01.01.2017;

- 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 кількості осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг 15% мінімальної 
зарплати встановленої на 01.01.2017.
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Розділ 3. Порядок обчислення податку

3.1. У разі, здійснення платником єдиного податку декількох видів 
підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного 
податку, та ним сплачується єдиний податок за більшою ставкою за цим 
видами діяльності.
3.2. У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку 
діяльність з використанням найманої праці або за участю у 
підприємницькій діяльності членів його сім»ї, ставка єдиного податку 
збільшується на 50 відсотків за кожну особу

Розділ 4. Податковий період

4.1 Протягом року для платників єдиного податку встановлюються звітні 
періоди, що дорівнюють кварталу.

Розділ 5. Строк та порядок сплати податку

5.1 У разі щомісячної сплати єдиного податку, його сплата здійснюється не 
пізніше 20-го числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалася 
попередня сплата єдиного податку.

5.2. Єдиний податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі 
частини єдиного податку, що підлягають перерахуванню до цих бюджетів 
відповідно до норм Указу Президента від 3 липня 1998 року № 727 «Про 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб»ектів малого 
підприємства» (з наступними змінами(, (крім єдиного податку, який 
сплачується у січні за останній звітний (податковий) період). При цьому 
розподіл коштів єдиного податку на загальнообов»язкове державне соціальне 
страхування та/або Пенсійного фонду України Державним казначейством не 
здійснюється.

5.3. Зарахування до бюджетів та фондів загальнообов»язкового державного 
соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування) єдиного 
податку, який сплачується у січні за останній зхвітний (податковий) період, 
здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня.

6. Строк та порядок подання звітності

6.1 Протягом 5 днів після закінчення звітного періоду платник податку 
єдиного податку подає звіт до Білоцерківської ОДПІ у Київській області

Секретар ради Т.В.Куцелап


