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Р І Ш Е Н Н Я

Про зі аердження ставок о

Розглянувши та обговоривши питання “  Про затвердження ставок єдиного податку ”, 
у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України, та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової реформи від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, керуючись статтями 
4, 12.3, 291,.293 Податкового кодексу України (з наступними змінами і доповненнями), 
відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування 
в Україні ” (з наступними змінами ), сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

. Затвердити з 01.01.2015 року, на території Росішківської сільської ради ставки 
єдиного податку, а саме:
ппя першої групи - 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, 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. /Додаток І/.

І для другої ГРУПИ - 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 рі 
сукупності т

- не використовують працю не
у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

кі перебувають з ними

ї, селищної або міської ради затвердити максимальний розмір ставки є;



подапсу - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної шіатн встановленої законом 
січня податкового(звітного) року.
Секретарю сільської ради Кравчук Т.С:
•  оприлюднити це рішення на інформаційному стенді сільської ради;
•  копію цього рішення надіслати до 01.02.2015 року до Тетіївської ОДПІ.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської раї 
питань бюджету та фінансів.
Рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.


