
ЛЮБАРЕЦЬКА СХЛЬСЬКА РАДА 
Бориспшьського району 
Кшвсько! облает!

%

Р 1 Ш Е Н Н Я
Про встановлення ставок 
единого податку на 2018 р1к.

Керуючись статтею 143 Конституци Укра1ни, статт! 69 Бюджетного кодексу 
УкраУни, в1дпов1дно до Закону 71 та Податкового кодексу Украши is зм1нами та 
доповненнями, пункту 24 CTarri 26 та статп 69 Закону УкраУни «Про Micueee 
самоврядування в Укра1н1», враховуючи рекомендац11 пост1йно1 депутатсько! KOMicii з 
питань планування бюджету та ф1нанс1в, сшьська рада

ВИР1ШИЛА:

1. Встановити ставки единого податку вщповщно до Податкового кодексу (додаток № 4 
до р1шення додаеться).

2. Дане р1шення набувае чинност! з дня його прийняття.
3. Контроль за виконанням р1шення покласти на пост1йну ком1с1ю з питань бюджету та 

залучення швестищй.
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ОРИПНАЛОМ

Сшьський голова

30.06.2017 року 
№ 509-19-VII

В.В.Сидоренко



Додаток № 4 до р1шення сеси в1д 30.06.2017 р. № 509-19-VII

Юридична особа чи ф1зична особа - пцщриемець може самостшно обрати спрощену 
систему оподаткування, якщо така особа в1дпов1дае вимогам, встановленим ц1ею главою, та 
рееструеться платником единого податку в порядку, визначеному ц1ею главою.

2. Суб'екти господарювання, як1 застосовують спрощену систему оподаткування, обл1ку та 
зв1тност1, под1ляються на так! групп платниюв единого податку:

#

1) перша група - ф1зичн1 особи - пцщриемц!, як! не використовують працю найманих oci6, 
зд!йснюють виключно роздр1бний продаж товар1в з торговельних м1сць на ринках та/або 
провадять господарську д1яльн1сть з надання побутових послуг населению i обсяг доходу 
яких протягом календарного року не перевищуе 300000 гривень;

2) друга група - ф1зичн1 особи - п1дприемц1, як1 зд1йснюють господарську д1яльн1сть з 
надання послуг, у тому числ! побутових, платникам единого податку та/або населению, 
виробництво та/або продаж товар1в, д1яльн1сть у сфер! ресторанного господарства, за умови, 
що протягом календарного року вцщовщають сукупност! таких критер!1в:

не використовують працю найманих oci6 або к!льк!сть oci6, як! перебувають з ними у 
трудових в!дносинах, одночасно не перевищуе 10 ос!б;

обсяг доходу не перевищуе 1500000 гривень.
Д!я цього п!дпункту не поширюеться на ф!зичних ос!б - п!дприемц!в, як! надають 

посередницьк! послуги з куп!вл!, продажу, оренди та оц!нювання нерухомого майна (група 
70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також зд!йснюють д!яльн!сть з виробництва, постачання, 
продажу (реал!зац!1) ювел!рних та побутових вироб!в з дорогоц!нних метал!в, дорогоц!нного 
кам!ння, дорогощнного кам!ння органогенного утворення та нап!вдорогоц!нного кам!ння. 
Так! ф!зичн! особи - п!дприемц! належать виключно до третьо! групи платник!в единого 
податку, якщо в!дпов!дають вимогам, встановленим для тако! групи;

3) третя група - ф!зичн! особи - п!дприемц!, як! не використовують пращо найманих ос!б або 
к!льк!сть ос!б, як! перебувають з ними у трудових в!дносинах, не обмежена та юридичн! 
особи - суб’екти господарювання будь-яко1 орган!зац!йно-правово1 форми, у яких протягом 
календарного року обсяг доходу не перевищуе 5000000 гривень;

4) четверта група - с!льськогосподарськ! товаровиробники, у яких частка 
с!льськогосподарського товаровиробництва за попередн!й податковий (зв!тний) р!к дор!внюе 
або перевищуе 75 в!дсотк!в.

3.1. При розрахунку загально! к!лькост! ос!б, як! перебувають у трудових в!дносинах з 
платником единого податку - ф!зичною особою, не враховуються наймам! прац!вники, як! 
перебувають у в!дпустц! у зв'язку з ваг!тн!стю! пологами та у в!дпустц! по догляду за 
дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством в!ку, а також прац!вники, 
призван! на в!йськову службу п!д час моб!л!зац11, на особливий пер!од.

При розрахунку середньообл!ково1 к!лькост! прац!вник!в застосовуеться визначення, 
встановлене цим Кодексом.

4. У селекц!йних центрах, на п!дприемствах (в об’еднаннях) к
тваринництв! до продукц!! власного виробництва с!льсько:
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також належать плем1нн1 (генетичн!) рссурси, придбан! в шших селекц1йних центрах, на 
пщприемствах (в об’еднаннях) 1з плем1нно1 справи у тваринництв! та реал1зован1 
BiT4H3HHHHM пщприемствам для ociMeHiHHH маточного погол1в’я тварин.

I
5. Новоутворен! сшьськогосподарськ! товаровиробники можуть бути платниками податку з 
наступного року, якщо частка сшьськогосподарського товаровиробництва, отримана за 
попереднш податковий (зв1тний) р1к, дор1внюе або перевищуе 75 в1дсотк1в.
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Не можуть бути платниками единого податку першо¥ - третьоТ груп:

1 . суб'екти господарювання (юридичн! особи та фiзичнi особи - пщприемц!), як! здшснюють;

1) д1яльн1сть 3 орган1зацй', проведения азартних irop, лотерей (кр1м розповсюдження 
лотерей), napi (букмекерське napi, napi тотал1затора);

2) обм1н 1ноземно1 валюти;
1

3) виробництво, експорт, 1мпорт, продаж пщакцизних товар1в (кр1м роздр1бного продажу 
паливно-мастильних матер1ал1в в емностях до 20 л1тр1в та д!яльност1 ф1зичних oci6, 
пов'язано! 3 роздр1бним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реал1зац1ю дорогощнних метал1в i дорогощнного кам1ння, у 
тому числ! органогенного утворення (кр1м виробництва, постачання, продажу (реал1зацп‘) 
ювел!рних та побутових вироб1в з дорогощнних метал1в, дорогощнного кам1ння, 
дорогощнного кам1ння органогенного утворення та нап1вдорогощнного кам1ння);

5) видобуток, реал1зац1ю корисних копалин, кр1м реал1защ1 корисних копалин м1сцевого 
значения;

6) д1яльн1сть у сфер! ф1нансового посередництва, кр1м д1яльност1 у сфер! страхування, яка 
зд!йснюеться страховими агентами, визначеними Законом Украхни "Про страхування", 
сюрвейерами, авар!йними ком!сарами та аджастерами, визначеними роздшом III цього 
Кодексу;

7) д!яльн1сть 3 управл1ння пщприемст^ами;

8) д1яльн1сть 3 надання послуг пошти (кр!м кур'ерсько! д1яльност1) та зв'язку (кр1м 
д1яльност1, що не п!длягае л!цензуванню);

9) д!яльн!сть з продажу предмет!в мистецтва та антиквар!ату, д!яльн!сть з орган!зацп торпв 
(аукц!он!в) виробами мистецтва, предметами колекц!онування або антиквар!ату;

10) д!яльн!сть 3 орган1зац11, проведения гасарольних заход!в;

- ф!зичн1 особи - п1дприемц1, як! зд!йснюють техн1чн! випробування та досл!дження (група 
74.3 КВЕД ДК 009:2005), д!яльн!сть у сфер! аудиту;

- ф!зичн! особи - п!дприемц!, як! надають в оренду земельн! д!лянки, загальна площа яких 
перевищуе 0,2 гектара, житлов! прим!щення та/або ix частин&;#№а1ьш площа яких 
перевищуе 100 квадратних метр!в, нежитлов! пpим!щeнщ^^^^jp;^вд^^й,^i) та/або ix 
частини, заг альна площа яких перевищуе 300 квадрат
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- страхов! (перестрахов!) брокери, банки, кредита! спшки, ломбарди, л!зингов1 компанЙ, 
дов1рч1 товариства, страхов! компан!!, установи накопич>'вального пенс!йного забезпеченк 
!нвестиц!йн! фонди i компан!!’, !нш! фшансов! установи, визначен! законом; реестратори 
ц1нних папер!в;

- суб'екти господарювання, у статутному кап1тал! яких сукупн!сть часток, що належать 
юридичним особам, як! не е платниками единого податку, дор!йнюе або перевищуе 25 
в!дсотк!в;

- представництва, ф!л11, в!дд!лення та !нш! в!докремлен! п!дрозд!ли юридично! особи, яка Н( 
платником единого податку;

- ф!зичн! та юридичн! особи - нерезиденти;

S
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- платники податкш, як1 на день подання заяви про реестрацхю платником единого податку 
мають податковий борг, кр!м безнад!йного податкового боргу, що виник внасл!док даУ 
обставин непереборно! сили (форс-мажорних обставин).

Не можуть бути платниками единого податку четверто! групи:

-суб’екти господарювання, у яких понад 50 в!дсотк!в доходу, отриманого в!д продажу 
с!льськогосподарсько1 продукц!!' власного виробництва та продукт!в ii переробки, становить 
дох!д в!д реал!зац!1 декоративних рослин (за винятком зр!заних кв!т!в, вирощених на уг!ддях 
як! належать с!льськогосподарському товаровиробнику на прав! власност! або надан! йому в 
користування, та продукт!в ix переробки), диких тварин! птах!в, хутряних вироб!в! хутра 
(кр!м хутрово! сировини);

- суб’екти господарювання, що провадять д!яльн!сть з виробництва п!дакцизних товар!в, 
кр!м виноматер!ал!в виноградних (коди зпдно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на 
п!дприемствах первинного виноробства для п!дприемств вторинного виноробства, як! 
використовують так! виноматер!али для виробництва готово!' продукц!!', а також кр!м 
електрично'1 енерг!'1, вироблено'! квал!ф!кованими когенерац!йними установками та/або з 
в!дновлюваних джерел енерг!'! (за умови, що дох!д в!д реал!зац!'1 тако'1 енерг!'! не перевищуе 
25 в!дсотк!в доходу в!д реал!зац!'1 продукц!'! (товар!в, роб!т, послуг) такого суб’екта 
господарювання);

- суб’ект господарювання, який станом на 1 с!чня базового (зв!тного) року мае податковий 
борг, за винятком безнад!йного податкового борг)', який виник внасл!док дГГ обставин 
непереборно'1 сили (форс-мажорних обставин).

- Платники единого податку першо'! - третьо’! груп повинн! зд!йснювати розрахунки за 
в!двантажен! товари (виконан! роботи, надан! послуги) виключно в грошов!й форм! 
(гот!вков!й та/або безгот!вков!й).

- Для ц!лей ц!е'1 глави п!д побутовими послугами населению, як! надаються першою та 
другою групами платник!в единого податку, розум!ються так! види послуг:

1) виготовлення взуття за !ндив!дуальним замовленням;

2) послуги 3 ремонту взутгя;

3) виготовлення швейних вироб!в за !ндив!дуальним

4) виготовлення вироб!в !з шк!ри за !ндив!дуальним
ЗПДНО 3 
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5) виготовлення вироб1в з хутра за 1ндивщуальним замовленням;

6) виготовлення спщнього одягу за 1ндивщуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних вироб1в та текстильно!' галантере'1 за 1ндив1дуальним 
замовленням;

8) виготовлення головних убор1в за 1ндивщуальним замовленням;

9) додатков! послуги до виготовлення B n p o 6 iB  за 1ндивщуадйним замовленням;!>
S

10) послуги 3 ремонту одягу та побутових текстильних вироб1в;

11) виготовлення та в'язання трикотажних вироб1в за 1ндив1цуальним замовленням;

12) послуги 3 ремонту трикотажних вироб1в; *

13) виготовлення килим1в та килимових вироб1в за iндивiдyaлБHИM замовленням;

14) послуги 3 ремонту та реставрац!’! килим1в та килимових вироб1в;

15) виготовлення шк1ряних галантерейних та дорожн1х вироб1в за 1ндив1дуальним 
замовленням;

16) послуги 3 ремонту шк1ряних галантерейних та дорожн1х вироб1в;

17) виготовлення мебл1в за 1ндив1дуальним замовленням;

18) послуги 3 ремонту, реставраци та поновлення мебл1в;

19) виготовлення теслярських та столярних вироб1в за 1ндив1дуальним замовленням;

20) TexHinne обслуговування та ремонт автомобш1в, мотоцикл1в, моторолер1в i мoпeдiв за 
1ндив1дуальним замовленням;

2 1) послуги 3 ремонту рад1отелев1з1Йно1 та 1ншо1 ауд1о- i вщеоапаратури;

22) послуги 3 ремонту електропобутово'! техн1ки та 1нших побутових прилад1в;

23) послуги 3 ремонту годинниюв;

24) послуги 3 ремонту велосипед1в;

25) послуги 3 техн1чного обслуговування i ремонту музичних 1нструмент1в;

26) виготовлення металовироб1в за 1ндив1дуальним замовленням;

27) послуги 3 ремонту 1нших предмет1в особистого користування, домашнього вжитку та 
металовироб1в;

28) виготовлення ювел1рних вироб1в за 1ндивщуальн

29) послуги 3 ремонту ювел1рних вироб1в;

ЗПД'.'-0 J
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30) прокат речей особистого користування та побутових ToeapiB;

31) послуги 3 виконання фотороб1т;

32) послуги 3 оброблення пл1вок;
i

33) послуги 3 прання, оброблення б1лизни та 1нших текстильнщ вироб1в;

34) послуги 3 чищення та фарбування текстильних, трикотажних i хутрових вироб1в;

35) вичинка хутрових шкур за 1ндив1дуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальн! послуги;
4

38) послуги, пов'язан! з сшьським та л1совим господарством;

39) послуги домашньо! прислуги;

40) послуги, пов'язан! з очищениям та прибираниям прим1щень за 1ндив1дуальним 
замовленням.

Доходом платника единого податку е:

1) для ф1зично1 особи - п1дприемця - дохщ, отриманий протягом податкового (званого) 
пер1оду в грошов1й форм! (гот1вков1й та/або безгот1вков1й); матер1альн1й або нематер1альн1й 
форм!, визначен1й пунктом 292.3 uiei статт!. При цьому до доходу не включаються отриман! 
такою ф1зичною особою пасивн! доходи у вигляд! процент1в, див1денд1в, роялт!, страхов! 
виплати i вщшкодування, а також доходи, отриман! вщ продажу рухомого та нерухомого 
майна, яке належить на прав! власност! ф!зичнш особ! та використовуеться в ii господарськ!й 
д!яльност!;

2) для юридично! особи - будь-який дох!д, включаючи дох!д представництв, ф!л!й, в!дд!лень 
тако1 юридично! особи, отриманий протягом податкового (зв!тного) пер! оду в грошов!й 
форм! (гот!вков!й та/або безгот!вков!й); матер!альн!й або нематер!альн!й форм!, визначен!й

щ̂|lf пунктом 292.3 ц!е1 статт!.

9. При продажу основних засоб!в юридичними особами - платниками единого податку дох!д 
визначаеться як сума кошт!в, отриманих в!д продажу таких основних засоб!в.

Якщо основн! засоби продан! п!сля ix використання протягом 12 календарних м!сяц!в з дня 
введения в експлуатац!ю, дох!д визначаеться як р!зниця м!ж сумою кошт!в, отриманою в!д 
продажу таких основних засоб!в, та ix залишковою балансовою варт!стю, що склалася на 
день продажу.

^  -Л О- До суми доходу платника единого податку включаеться варт!сть безоплатно отриманих
I ^ протягом зв!тного пер!оду товар!в (роб!т, послуг).

о ри пн А л с ;!?
Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, nocfl^sijf^)^^^ 
податку зг!дно з письмовими договорами дарування та договорами,
укладеними зг!дно !з законодавством, за якими не або !ншо1
компенсац!! вартост! таких товар!в (роб!т, послуг) чи i|i тЩрщУтЩш̂ ко  ̂товари, передан!

ватнику единого
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платнику единого податку на в1дповщальне збер1гання i викорнстан! таким платником 
единого податку.

г

До суми доходу платника единого податку третьох групп, якиие платником податку на 
додану варт1сть за зв1тний пер1од також включаеться сума кредаторсько! заборгованост!, за 
якою минув строк П030ВН01 давност!.

До суми доходу платника единого податку третьох групп (юридичн! особи) за зв1тний пер1од 
включаеться BapTicTb реал1зованих протягом зв1тного пер1оду тЬвар1в (po6iT, послуг), за як! 
отримана попередня оплата (аванс) у пер1од сплати 1нших податк1в i збор1в, визначених цим 
Кодексом.

11. У раз! надання послуг, виконання роб1т за договорами доручення, комюп, транспортного 
експедирування або за агентськими договорами доходом е сума отримано! винагороди 
noBipenoro (агента).

12. Дохщ, виражений в 1ноземн1й валют!, перераховуеться у гривнях за оф!ц1йним курсом 
гривн! до шоземно! валюти, встановленим Нац1ональним банком УкраГни на дату отримання 
такого доходу.

13. Датою отримання доходу платника единого податку е дата надходження кошт1в 
платнику единого податку у rpouioBift (гот1вков1й або безгот1вков1й) форм!, дата подписания 
платником единого податку акта приймання-передач! безоплатно отриманих товар1в (роб1т, 
послуг). Для платника единого податку третьо! групп, який е платником податку на додану 
варт1сть, датою отримання доходу е дата списания кредиторсько! заборгованост!, за якою 
минув строк П030ВН01 давност!.

Для платника единого податку третьо! групп (юридичн! особи) датою отримання доходу 
також е дата в1двантаження товар1в (виконання роб1т, надання послуг), за як! отримана 
попередня оплата (аванс) у пер!од сплати 1нших податк1в i збордв, визначених цим Кодексом.

14. Доходи ф1зично1 особи - платника единого податку, отриман! в результат! провадження 
господарсько! д!яльност! та оподаткован! зпдно з ц!ею г лавою, не включаються до складу 
загального р!чного оподатковуваного доходу ф!зично1 особи, визначеного вщповщно до 
роздшу IV цього Кодексу.

15. Не е доходом суми податюв i збор!в, утриман! (нарахован!) платником единого податку 
п!д час зд!йснення ним функц!й податкового агента, а також суми единого внеску на 
загальнообов'язкове державне соц!альне страхування, нарахован! платником единого податку 
вщюв!дно до закону.

16. До складу доходу, визначеного ц!ею статтею, не включаються:

1) суми податку на додану варт!сть;

2) суми кошт!в, отриманих за внутр!шн!ми розрахунками м!ж структурними пщроздшами 
платника единого податку;

3) суми ф!нансово1 допомоги, надано! на поворотн1й основ!, отримано! та повернено! 
протягом 12 календарних м!сяц!в з дня п отримання, та суми кредит!в;

4) суми кошт!в ц!льового призначення, що над!йшли в!д Пенс!йй|^«^^1ЕШуь̂ ^̂  фондов 
загальнообов'язкового державного соц!ального страхування, 
п!льових фонд!в, у тому числ! в межах державних або M!cneB№t п]рог]4шш j Й;, - Г|

Г" Г’ л I- ('
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5) суми кошт1в (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (po6ix, послуг) - 
платнику единого податку та/або повертаються платником единого податку покупцю товару 
(po6iT, послуг), якщо таке повернення вщбуваеться внаслщок повернення товару, роз1рвання 
договору або за листом-заявою про повернення кошт1в;

6) суми кошт1в, що нaдiйшли як оплата товар1в (роб1т, послуг), реал1зованих у пер1од сплати 
inuiHX податюв i збор1в, встановлених цим Кодексом, варт1сть яких була включена до доходу 
юридично! особи при обчисленн! податку на прибуток п1дприемств або загального 
оподатковуваного доходу ф1зично1 особи - пцщриемця;

7) суми податку на додану варт1сть, що над1йшли у вартост! товар1в (виконаних роб1т, 
наданих послуг), вщвантажених (поставлених) у пер1од сплати 1нших податк1в i збор1в, 
встановлених цим Кодексом;

i

8) суми кошт1в та варт1сть майна, Bneceni засновниками або учасниками платника единого 
податку до статутного кап1талу такого платника;

9) суми кошт1в у 4acTHHi надм1рно сплачених податк1в i збор1в, встановлених цим Кодексом, 
та суми единого внеску на загальнообов'язкове державне сощальне страхування, що 
повертаються платнику единого податку з бюджет1в або державних цшьових фонд1в;

10) дивщенди, отриман! платником единого податку - юридичною особою вщ 1нших 
платник1в податк1в, оподаткован! в порядку, визначеному цим Кодексом.

17. Дох1д визначаеться на пщстав! даних обл1ку, який ведеться вщповщно до статп 296 
цього Податкового Кодексу УкраГни.

18. Визначення доходу здшснюеться для щлей оподаткування единим податком та для 
надання права суб'екту господарювання зарееструватися платником единого податку та/або 
перебувати на спрощен1й систем! оподаткування.

19. При визначенн! обсягу доходу, що дае право суб'екту господарювання зарееструватися 
платником единого податку та/або перебувати на спрощен1й систем! оподаткування в 
наступному податковому (зв1тному) пер1од1, не включаеться дохщ, отриманий як 
компенсац!я (в1дшкодування) за р1шенням суду за будь-як1 попередн! (зв!тн1) пер1оди.

20. Право на застосування спрощено! системи оподаткування в наступному календарному 
род! мають платники единого податку за умови неперевищення протягом календарного року 
обсягу доходу, встановленого для в1дпов1дно1 групп платниюв единого податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники nepmo'i i другоУ груп використали 
право на застосування inuioi ставки единого податку у зв'язку з перевищенням обсягу 
доходу, встановленого для вщповщно! групп, право на застосування спрощено! системи 
оподаткування в наступному календарному роц1 так! платники мають за умови 
неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пщпунктом 
3 пункту 291.4 статт! 291 цього Кодексу.
Об’ект та база оподаткування для платниюв единого податку четверто!' групп

21. Об’ектом оподаткування для платниюв единого податку ч̂ 
сшьськогосподарських угщь (р1лл1, с1ножатей, пасовищ i 6ai 
земель водного фонду (внутр1шн1х водойм, озер, ставк1в, 
власност! с1льськогосподарського товаровиробника або 
числ! на умовах оренди. »i
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22. Базою оподаткування податком для платниюв единого податку четверто! групи для 
с1льськогосподарських товаровиробниюв е нормативна грошова оц1нка одного гектара 
сшьськогосподарських уг1дь (piллi, с1ножатей, пасовищ i багат6р1чних насаджень), з 
урахуванням коеф1щента 1ндексац11, визначеного за станом на 1 с1чня базового податкового 
(зв1тного) року вщповщно до порядку, встановленого цим Кодексом.

Базою оподаткування податком для платниив единого податку четверто!' групи для земель 
водного фонду (внутр1шн1х водойм, озер, ставюв, водосховищ)*е нормативна грошова ощнка 
р1лл1 в Автономн1й Республ1ц1 Крим або в облает!, з урахуванням коеф1ц1ента 1ндексац11, 
визначеного за станом на 1 с1чня базового податкового (зв1тного) року в1дпов1дно до 
порядку, встановленого цим Кодексом.

Ставки единого податку ;

Ставки единого податку для платнишв nepnioi' групи встановлюються у вщсотках 
(ф1ксован1 ставки) до розм1ру прожиткового м1н1муму для працездатних oci6, встановленого 
законом на 1 с1чня податкового (зв1тного) року (дал! у ц1й главГ - прожитковий м!н1мум), 
другоГ групи - у вщсотках (ф1ксован1 ставки) до розм1ру м1н1мально1 зароб!тно1 плати, 
встановлено! законом на 1 с1чня податкового (зв!тного) року (дал! у ц!й глав! - м!н!мальна 
зароб!тна плата), третьо! групи - у в!дсотках до доходу (в!дсотков! ставки).

25. Ф!ксован! ставки единого податку встановлюються с!льськими, селищними, м!ськими 
радами або радами об’еднаних територ!альних громад, що створен! зпдно !з законом та 
перспективним планом формування територ!й громад, для ф!зичних ос!б - п!дприемц!в, як! 
зд!йснюють господарську д!яльн!сть, залежно в!д виду господарсько! д!яльност!, з 
розрахунку на календарний м!сяць:

2) для друго! групи платник!в единого податку - у межах до 20 в!дсотк!в розм!ру м!н!мально1 
зароб!тно1 плати.

26. В!дсоткова ставка единого податку для платник!в третьо! групи встановлюеться у розм!р!:

1)3 в!дсотки доходу - у раз! сплати податку на додану варт!сть зпдно з цим Кодексом;

2) 5 в!дсотк!в доходу - у раз! включения податку на додану варт!сть до складу единого 
податку.

Для ф!зичних ос!б - п!дприемц!в, як! зд!йснюють д!яльн!сть з виробництва, постачання, 
продажу (реал!зац!1) ювел!рних та побутових вироб!в з дорогощнних метал!в, дорогоц!нного 
кам!ння, дорогощнного кам!ння органогенного утворення та нал!вдорогоц!нного кам!ння, 
ставка единого податку встановлюеться у розм!р!, визначеному п!дпунктом 2 пункту 293.3 
ц!е1 статт!.
27. Ставка единого податку встановлюеться для платник!в единого податку першоГ - третьо! 
групи (ф!зичн! особи - п!дприемц!) у розм!р! 15 в!дсотк!в:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у п!дпунктах 1 , 2 ! 3 пункту 291.4 статт! 
291 цього Кодексу;

2) до доходу, отриманого в!д провадження д!яльност!, 
единого податку, в!днесеного до першо! або друго! груп

3) до доходу, отриманого при застосуванн! !ншого сп 
цШглав!; 3 П Д Ц О  3
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4) до доходу, отриманого вщ зд1йснення вид1в д1яльност1, як! не дають права застосовувати 
спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першо! або друго! групп ̂ в1д провадження д1яльност1, 
яка не передбачена у пщпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статт! 291 цього Кодексу вщповщно.

Ставки единого податку для платнпйв третьо! групп (юридичн! особи) встановлюються у 
подв1йному posMipi ставок, визначених пунктом 293.3 щеУ статт!:

i
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пщпункт! 3 пункту 291.4 статт! 291 
цього Кодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванн! inuioro способу розрахунк1в, н1ж зазначений у 
ц1й глав!;

3) до доходу, отриманого вщ зд1йснення видов дкльност!, як1 не дають права застосовувати 
спрощену систему оподаткування.

У раз! здойснення платниками единого податку першох i друго! груп юлькох вид!в 
господарсько! д!яльност1 застосовуеться максимальний розм1р ставки единого податку, 
встановлений для таких вид1в господарсько! д!яльност!.

У раз! зд!йснення платниками единого податку першо!! друго! груп господарсько! 
дояльност! на територ!ях б!льш як одн!е! с!льсько!, селищно!, м!сько! ради або ради 
об’еднаних територ!альних громад, що створен! зпдно !з законом та перспективним планом 
формування територ!й громад, застосовуеться максимальний розм!р ставки единого податку, 
встановлений ц!ею статгею для в!дпов!дно! групп таких платник!в единого податку.

Ставки, встановлен! пунктами 293.3-293.5 ц!е! статт!, застосовуються з урахуванням таких 
особливостей:

1) платники единого податку першо! групп, як! у календарному квартал! перевищили обсяг 
доходу, визначений для таких платник!в у пункт! 291.4 статт! 291 цього Кодексу, з 
наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки единого 
податку, визначено! для платник!в единого податку друго! або третьо! групи, або 
в!дмовляються в!д застосування спрощено! системи оподаткування.

Так! платники до суми перевищення зобов'язан! застосувати ставку единого податку у 
розм!р! 15 в!дсотк!в.

Заява подаеться не п!зн!ше 20 числа м!сяця, наступного за календарним кварталом, у якому 
допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники единого податку друго! групи, як! перевищили у прдатковому (зв!тному) nepio^ 
обсяг доходу, визначений для таких платник!в у пункт! 291.4 статт! 291 цього Кодексу, в 
наступному податковому (зв!тному) квартал! за заявою переходять на застосування ставки 
единого податку, визначено! для плат1шк!в единого податку третьо! групи, або 
в!дмовляються в!д застосування спрощено! системи оно;

Так! платники до суми перевищення зобов'язан! зас 
розм!р! 15 в!дсотк!в.
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Заява подаеться не п1зшше 20 числа м1сяця, наступного за календарним кварталом, у якому 
допущено перевищення обсягу доходу;

. , j
3) платники единого податку третьо! групи (ф1зичн1 особи - п1дприемц1), як! перевищили у 
податковому (зв1тному) пер1од1 обсяг доходу, визначений для -тких платник1в у пункт! 291.4 
статт! 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку единого податку у 
po3Mipi 15 в1дсотк!в, а також зобов’язан! у порядку, встановленому ц1ею главою, перейти на 
сплату inniHX податшв i збор1в, встановлених цим Кодексом, i

I
Платники единого податку третьо! групи (юридичн! особи), як1 перевищили у податковому 
(зв1тному) пер1од1 обсяг доходу, визначений для таких платншав у пункт! 291.4 стагп 291 
цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку единого податку у подв!йному 
po3M ipi ставок, визначених пунктом 293.3 uiei статт!, а також зобов’язан! у порядку, 
встановленому ц!ею главою, перейти на сплату !нших податк!в i збор!в, встановлених цим 
Кодексом.

S

t

Заява подаеться не п!зн1ше 20 числа м!сяця, наступного за календарним кварталом, у якому 
допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка единого податку, визначена для третьо! групи у розм!р! 3 вщсотки, може бути 
обрана:

а) суб'ектом господарювання, який зареестрований платником податку на додану варт1сть 
вщпов!дно до роздшу V цього Кодексу, у раз! переходу ним на спрощену систему 
оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування 
не п!зн!ше н!ж за 15 календарних дн!в до початку наступного календарного кварталу;

б) платником единого податку третьо! групи, який обрав ставку единого податку в розм!р! 5 
в!дсотк!в, у раз! добров!льно1 зм!ни ставки единого податку шляхом подання заяви щодо 
зм!ни ставки единого податку не п!зн!ще н!ж за 15 календарних дн!в до початку 
календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реестрац!'! такого 
платника единого податку платником податку на додану варт!сть у порядку, встановленому 
розд!лом V цього Кодексу;

в) суб'ектом господарювання, який не зареестрований платником податку на додану 
варт!сть, у раз! його переходу на спрощену систему оподаткування або зм!ни групи 
платник!в единого податку шляхом реестрац!! платником податку на додану варт!сть 
в!дпов!дно до розд!лу V цього Кодексу! пода1шя заяви щодо переходу на спрощену систему 
оподаткування або зм!ни групи платниив единого податку не п!зн!ше н!ж за 15 календарних 
дн!в до початку наступного календарного кварталу, в якому зд!йснено реестрац!ю платником 
податку на додану варт!сть;

5) у раз! анулювання реестрац!! платника податку на додану варт!сть у порядку, 
встановленому розд!лом V цього Кодексу, платники единого податку зобов’язан! перейти на 
сплату единого податку за ставкою у розм!р! 3 в!дсотк!в (для платник!в единого податку 
третьо! грзши) або в!дмовитися в!д застосування спрощено’х системи оподаткування шляхом 
подання заяви щодо зм!ни ставки единого податку чи в!дмови в!д застосування спрощено! 
системи оподаткування не п!зн!ше н!ж за 15 календарних дн!в до початку наступного 
календарного кварталу, в якому зд1йснено анулювання реестрацГ! платником податку на 
додану варт!сть.

тт • . . .Для платникш единого податку четверто! групи розмф е^авйк одного гектара
с!льськогосподарських уг!дь та/або земель водного фоц. 
земель, ix розташування та становить (у в!дсотках бази^пб,
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- для р1лл1, сшожатей i пасовищ (кр1м ршл1, с1ножатей i nacoBi^, розташованих у прських 
зонах та на пол1ських територшх, а також с^ськогосподарських уг1дь, що перебувають в 
умовах закритого грунту) - 0,95;
. для р1лл1, с1ножатей i пасовищ, розташованих у прських зонах та на пол1ських теритрр1ях, - 
0,57;
-для багатор1чних насаджень (кр1м багатор1чних насаджень, розташованих у прських зонах 
та на пол1ських територ1ях) - 0,57; ^
- для багатор1чних насаджень, розташованих у прських зонах та на пол1ських територ1ях, -
0,19; .

- для земель водного фонду - 2,43; ,

- для сшьськогосподарських угщь, що перебувають в умовах закритого грунту, - 6,33.

Перел1к прських зон та пол1ських територш визначаеться Кабшетом MinicipiB Укра1ни.

Податковий (зв!тний) пер1од

Податковим (зв1тним) пер1одом для платник1в единого податку першо1, друго! та четверто! 
груп е календарний р1к.

Податковим (зв1тним) пер1одом для платниюв единого податку^третьо! групп е календарний 
квартал. '

Податковий (зв1тний) пер1од починаеться з першого числа першого мicяця податкового 
(зв1тного) пер1оду i заюнчуеться останн1м календарним днем останнього м1сяця податкового 
(зв1тного) пер1оду.

Попередн1й податковий (зв1тний) рк  для новоутворених сшьськогосподарських 
товаровиробниюв - пер1од з дня державно! реестрацп до 31 грудня того ж року.

Податковий (зв1тний) пер1од для сшьськогосподарських товаровиробник1в, що л1кв1дуються,
- пер1од 3 початку року до ix фактичного припипення.

Для суб'ект1в господарювання, як! перейшли на сплату единого податку 1з сплати 1нших 
податк1в i збор1в, встановлених цим Кодексом, перший податковий (зв1тний) пер1од 
починаеться з першого числа м1сяця, що настае за наступним податковим (зв1тним) 
кварталом, у якому особу зареестровано платником единого податку, i зак1нчуеться останн1м 
календарним днем останнього м1сяця такого пер1оду.

Для зареестрованих в установленому порядку ф1зичних oci6 - гадприемц1в, як! до зак1нчення 
м1сяця, в якому вщбулася державна реестрац1я, подали заяву щодо обрання спрощено! 
системи оподаткування та ставки единого податку, встановленоГ для першо! або друго! 
групп, перший податковий (зв1тний) пер!од починаеться з першого числа м1сяця, наступного 
за м!сяцем, у якому особу зареестровано платником единого податку.

Для зареестрованих в установленому законом порядку с ^ ^ с ^ б  
(новостворених), як1 протягом 10 календарних дн!в з да^'де 
щодо обрання спрощено! системи оподаткування та стдаки
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Помилково та/або надыору сплачен! суми единого податку пхддягають поверненню платаию 
в порядку, встановлеяому цим Кодексом.

дн1в п1сля граничшмх) строку подання податково! деклараци за податковий (зв1тний) 
квартал.

У раз! щжпнвенва платником единого податку провадження господарськох д1яльност1 
податкош эобов'язавня is оплати единого податку нараховуються такому платнику до 
оспннип» дая (вкшочно) календарного м1сяця, в якому анульовано реестрац1ю за р1шенням 
кшдрсмиакуюго <фгану на п1дстав1 отриманого в1д державного'реестратора пов1домлення пр 

[ державно! реестрац!*! припинення пiдпpиeмницькoi; дiяльнocтi.

У роовавушовання реестрац!'! платника единого податку за ршенням контролюючого органу 
■адапмна эобов’язання 1з оплати единого податку нараховуються такому платнику до 
осшшымх) дня (включно) календарного м1сяця, в якому проведено анулювання реестрац!'!.

i
Паат инки единого податку четверто! групи:

самостшно обчислюють суму податку щороку станом на 1' с1чня i не п1зн1ше 20 лютого 
поточного року подають в1дпов1дному контролюючому органу за м1сцезнаходженням 
штатника податку та м1сцем розташування земельно! дшянки податкову декларац1ю на 
поточний piK за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу

сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних дн1в, що настають за ocTanniM 
календарним днем податкового (зв1тного) кварталу, у таких розм1рах:

у I квартал! -10 вщсотк1в;

у II квартал! -10 вщсотив;
i

у III квартал! - 50 в!дсотк!в; '

у IV квартал! - 30 в!дсотк!в;

утворен! протягом року шляхом злиття, приеднання або перетворення у зв!тному 
податковому пер!од!, у тому числ! за набут! ними площ! нових земельних д!лянок, вперше 
сплачують податок протягом 30 календарних дн!в, що настають за останн!м календарним 
днем податкового (зв!тного) кварталу, в якому в!дбулося утворення (виникнення права на 
земельну д!лянку), а надал! - у порядку, визначеному п!дпунктом 295.9.2 цього пункту;

що припиняються шляхом злиття, приеднання, перетворення, под!лу у податковому 
(зв!тному) пер!од!, зобов’язан! подати у пер!од до i’x фактичного припинення контролюючим 
органам за свохм м!сцезнаходженням та м!сцем розташування земельних д!лянок уточнену 
податкову декларац!ю;

зобов’язан! у раз!, коли протягом податкового (зв!тного) пер!оду зм!нилася площа 
с!льськогосподарських уг!дь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на 
не! права власност! або користування:

п I л ь
уточнити суму податкових зобов’язань з податк^';да^^шдП|^^ з дати набуття 
(втрати) такого права до останнього дня податк^ 1̂̂ ^^^фв1тно
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для третьо! групи, перший податковий (зв1тний) пер1од починаеться з першого числа м1сяця, 
в якому вщбулася державна реестрац1я. |

Для суб'ект1в господарювання, як! утворюються в результат! реорган1зац11 (кр1м 
перетворення) будь-якого платника податку, що мае непогашей! податков! зобов'язання чи 
податковий борг, як! виникли до тако1 реорган!заци, перший податковий (зв!тний) пер!од 
починаеться з першого числа м!сяця, наступного за податковим (зв1тним) кварталом, у якому 
погашено так! податков! зобов'язання чи податковий борг! подано заяву щодо обрання 
спрощено! системи оподаткування. I

У раз! державно! реестрац!! припинення юридичних ос!б та державно! peecTpanii припинення 
п!дприемницько1 д!яльност! ф!зично! особи - п!дприемця, як! е платниками единого податку, 
останн!м податковим (зв!тним) пер!одом вважаеться пер!од, у якому в!дпов!дним 
контролюючим органом отримано в!д державного реестратора пов!домлення про проведения 
державно! реестрац!’! такого припинення.

У раз! зм!ни податково! адреси платника единого податку останн!м податковим (зв!тним) 
пер!одом за такою адресою вважаеться пер!од, у якому подано до контролюючого органу 
заяву щодо зм!ни податково! адреси.

Порядок нарахування та строки сплати единого податку

Платники единого податку першо!! друго! груп сплачують единий податок шляхом 
зд!йснення авансового внеску не п!зн!ше 20 числа (включно) поточного м!сяця.

Так! платники единого податку можуть зд!йснити сплату единого податку авансовим 
внеском за весь податковий (зв!тний) пер!од (квартал, р1к), але не б!льш як до к!нця 
поточного зв!тного року. !

У раз! якщо с!льська, селищна або м!ська рада приймае р!шення щодо зм!ни ран!ше 
встановлених ставок единого податку, единий податок сплачуеться за такими ставками у 
порядку та строки, визначен! п!дпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статт! 12 цього Кодексу.

Нарахуван1!я авансових внеск!в для платник!в единого податку першо!! друго! груп 
зд!йснюеться контролюючими органами на п!дстав! заяви такого платника единого податку 
щодо розм!ру обрано! ставки единого податку, заяви щодо пер!оду щор!чно! в!дпустки та/або 
заяви щодо терм!ну тимчасово! втрати працездатност!.

i
Платники единого податку третьо! групи сплачують единий податок протягом 10 
календарних дн!в п!сля граничного строку подання податково! декларац!! за податковий 
(зв!тний) квартал.

Сплата единого податку платниками першо! - третьо! груп зд!йснюеться за м!сцем 
податково! адреси.

Платники единого податку першо!! друго! груп, як! не використовують працю найманих 
ос!б, зв!льняються в!д сплати единого податку протягом одного календарного м!сяця на р!к 
на час в!дпустки, а також за пер!од хворобы, п!дтверджено! коп!ею листка (листк!в) 
непрацездатност!, якщо вона тривае 30! б!льше календарнихлйИЕг

. . . .Суми единого податку, сплачен! в1дпов1дпо до абзацу 
ц!е! статт!, п!длягають зарахуванню в рахунок майб 
платника единого податку.
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подати протягом 20 календарних дн1в мicяця, що настае за зв1фим пер1одом, контролюючим 
органам за м1сцезнаходженням платника податку та м1сцем роззшыування земельно! дшян1си 
декларац1ю з уточненою 1нформац1ею про площу земельно! дЬмнки, а також вщомост! про 
наявн1сть земельних дшянок та ix нормативну грошову ощнку;

у раз! надання сшьськогосподарських уг1дь та/або земель водного фонду в оренду inmoMy 
платников! податку, враховують орендовану площу земельних д1лянок у сво'ш декларацп. У 
деклараци орендаря така земельна д1лянка не враховуеться;

I
у раз! оренди ними с!льськогосподарських угщь та/або земель водного фонду в особи, яка не 
е платником податку, враховують орендовану площу земельних д1лянок у свош декларац!!;

перераховують в установлений строк загальну суму кошт1в на в1дпов1дний рахунок 
м1сцевого бюджету за м!сцем розтащування земельно! дшянки.

Сшьський голова В.В.Сидоренко

1
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