СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Києво-Святошинського району Київської області
21 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
від 15 січня 2015 року

№ 14
с. Софіївська Борщагівка

Затвердження положення про справляння «Єдиного податоку» на 2015 рік.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», та Податкового Кодексу України №2755VI від 2 грудня 2010 року , Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи » керуючись ст. 25, п. 24 ст. 26 та ст. 69 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Софіївсько -Борщагівської сільської
ради,-

ВИРІШИЛА:
.
1. Затведити положення про справляння «Єдиного податку » згідно з додатком до цього
рішення .
2. Вважати такими , що втратили чинність п.п. 1 , 2 рішення № 35 від 29.01.2014 року
Софіївсько-Борщагівської сільської ради .

Сільский голова

О.Т.Кудрик

Додаток
до рішення 21 сесіі
VII скликання сільськоі ради
від 15 .01.2015р. № 14

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

Положення про справляння « Єдиного податку»

Платники:
- 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 або інший обсяг доходу,
встановлений законодавчо;
- 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 або інший обсяг доходу, встановлений
законодавчо;
третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні
особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких
протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень або інший
обсяг доходу, встановлений законодавчо.
Об»єкт оподаткування: вид підприємницької діяльності.
База оподаткування: підприємницька діяльність, дохід
Ставки єдиного податку: ставки єдиного податку для платників першої - другої груп
встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року .
- для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати;
- для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати.
Податковий (звітний) період: календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є
календарний квартал.
Порядок нарахування та строки сплати: нарахування та сплата єдиного податку
здійснюється за місцем податкової адреси: у відповідності до чинного законодавства та
вимог Податкового кодексу України .

Секретар ради

Р.П.Дудка

