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Хорошiвська сеппщна

Харкiвського району XapKiBcbKoi
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<<IIро встановJIеЕпя стдвок сдпного
подsтIry по Хорошiвськiй се.;rищпiй радil>

Керую,rись ст.ст. 7, 8, 10 ,12 роздiлу l,
УкраiЪи, та змiнами внесеними згiдно iз Законами Украrни,
та на пiдставi ст. 2б ЗаконУ Укршни <<Про мiсцеве сад,Iовряд
Рада

ВИРIШИЛА:

l. Ввеспа в дю на територii селищноi раrи ставки
другоiцруп з 01.01.202l роцу.

2. Встановпти cTElBKy едиЕого податку д:тя плаtникiв
(фiксованi ставки) до рзмiру мiнiмальноi заробiтноi плати,
податкового (звiтного) року, згiдrо л. 29З.2, ст. 29З По
виIцтком с$'екriв господарювtlнЕя (юридлчнi особи та фi
зазначенi упп.291.5.1 п.291.5 cT.29l Податкового кодексу У

2.1. Дtlя першоi |рупи платнш<iв €дIIIого податку (

каJIендарного року Ее перевищуе 1 млн.грн,) - 10 вйсоткiв
дlя працездатних осiб;

2.2, М другоi групи платникiв единого податку (

капеIцарЕого року Ее перовищуе 1 - 5 т*rн.грн.) - 20
заробiтноi плап{.

3. Затверлити положеЕня про сдиний податок (додаеться),

о.П. Кова,ть

покJIасти

сел. Хорошеве

XIV IIодатковоI,о кодексу
кодексом Украhи,

я>l, Хорошiвська селиrцна

го податку для першоt та

i та лругоI груп у вiдсотках
законом на 1 сi.дrя

вого код€ксу Украiни. за
i особи - пiдприемцi), якi

ни.

доходу яких протягом
ру щрожиткового MiHiMyMy

ДОХОДУ ЯКИХ ПРОТЯIОМ

розмriру мiнiмальноI

постiйну комiсiю з Ilитань
бюдкету i фiншrсiв селищноi р4дп-



вiд 08

ПОЛОЖЕННЯ
по €диноIчfу подл

1.Загальнi по.ло?кенн

l, l ,едпнпй податок - це мiсцевий податок, коIлти вiд якого
единrй подsток встановJшо€ться на пiдставi Закону Украlhи п.

розлй ХIV Податкового кодексу Ущршни , на пiдставi ст. 26
самоврядувzlЕIIrD)

2. fIлптнпки

2,1. Юридчна особа ша фiзична особа - пiдприемець м
систему оподаткуванЕя, якщо така особа вiдповйае вим
платником €диного податку в порядку, визначеному згi
кодексу Уцраiни,

2,2. Сф'ектп господарювЕIЕня, якi застооовують спрощеЕу
звiтностi, подiляються на TaKi 1рупи платникiв сдиного

а) перша |рупа - фiзшtшli особи - пiдприсмцi, якi не викори
здiйсlrюють викJIючно роздрiбний продiDк ToBapiB з торго]
првадять госtrодарську дiяльнiсть з надаЕня побчтових
яких протягом кzшеIцарного року Ее перевипryе l м.lrн. гриве

б) друга Iрупа - фiзичtтi особи - пiдприемцi, якi здi
цадання посJIуг) у тому паслi побуговкх, IUIатника}.{

виробництво таlабо продФк ToBapiB, дiяльнiс,гь у сферi
що протtrом календарного року вiдповiдшоть сукупностi

не використов}:Iоть працю наймшrюt осiб або кiлькiсть ос
трудових вiдносцншq одЕочасно не перевищуе 10 осiб;

обсяг доходу не перевищуе 1 - 5 млн.гривень.

!iя цъого пiдттуrrкгу не поширю€ться на фiзи.ших Qс

посередницькi послуги з купiвлi, продФку, оренди та о
здйсrшоють дiяънiсть з виробництва, постачання,
побугових виробiв з дорогоцiI{Iлих металiв, дорогоцiнного
орг:rногенного утвореЕня та напiвдорогоrtiнного камiння. Т
належать викJIючно до третьоi групи платникiв единого
вимогЕllчt, встЕlllовленим дш TaKoi грlтlи;

2.3. ГIлашики сдиного податку першоi - другоТ груп пови
вiдвантаженi товари (виконанi роботи, н4данi послугл)
(готiвковiй таlабо безготiвковiй).

зА
рiц

дкЕI]о
ххххry ceeii vlI скllиканнll

селищноi ради
2020 року.

до мiсцевого бю,щкеrу,.
1.4. cr,. 29|,29з.2. ст. 29З,

у Укршни K[Ipo мiсцеве

самостiйно обрати спрощену
встановленим та ресструеться
п, 29i.3 ст. 291 IIодаткового

у ополаткування, об_пiку та

ують працю ншiманих осiб,
них мiсць на ринкiж таlабо

населеЕнIо i обсяг доходу

госI]одарську дiяльнiсть з

го податку та/або населенню,
ного господарства, за у\,lови,
критерiiЪ:

б, якi перебувають з ними у

- пillприемцiв, якi надають
н,я нер}хомого майна, а також

феатiзацii) ювелiрних та
iнпя, дорогоцiннOго камiння
i фiзичнi особи - пiдприсмui
податку, якщо вiдповiдають

i здiйонювати розрахунки за
ючпо в грошовiй формi



2,4, ДJм цiлой цiеi глави пiд побутоВИМИ ПоС;I)/г&ми Hace,.I
д)угою групаýlи платникlВ единого податку, розlмiються TaKi

1) виготовлеIfiIя взугтя за iндивiдуztльним зЕмовленням;
2) послуги з ремонту взуття;
3) виготовлення швейнюt виробiв за iпдивйуаJIьIIим за}rовле
4) виготовленIIя вIIробЬ iз шкiри за iндивiдуаjlьним
5) виготовлення виробiв з хутра за iнливiлуальним за_vовленн
б) виготовлення спiдrъого одягу за iндивiдуllлъЕим ЗаI\.lо
7) виготовJIеЕня текстильних виробЬ та текстильноi
замовJIеIrflям;
8) виготовлення головних уборiв за iндивiдl,альним за}I
9) додаткоВi послryгИ до виIотоВлення 

""робi" 
за iндивi;

l0) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних
1 l) виготоВлеЕЕЯ та в'язаЕня ц)икотzDкIIlос виробiв за irrдив
12) послуж з ремонту трикотФкших впробiв;
13) виготовJIеЕня килrдtiв та килЕмових виробiв за irцивi.\уzuI
14) послуги з ремоЕту та реставрацii килшriв .u *n"rou"* u"
15) виготовлеIIнJI шкiряниХ гатантерейннх та дорожнiх
замовJIенням;
16) пос.,rуги з ремонту шкiряник гмантерейних та дорожнiх в
17) виготовленкя меблЬ за iнд.iвiдуruъЕим замовj]енням;
18) послуги з ремоЕту, pecTaBpauii та поновлення меблiв;
19) виготовлеЕня теслярських та стоjIярних виробiв за i
20) технiчшrе обслуговувЕ1IIня та ремонт автомобiлiв,
iндивцуапьним зrlмоыIеншм ;

21) послуги з ремонту Р4дiотелевiзйноi та iншоi аудiо - i Bi,
22)посtryrя з ремонту електропобуговоi технiки та iнших п
2З) послуги з ремонту годинникiв;
24) rrослуги з peмoнтy велосипедЬ;
25) постlугИ з технiцrоГо обслугов}ъttнпя i ремонту музи.шлIх i
26) виютовлешня металовиробiв за iндивiдуаlrьЕим за}.lовленнJ
27) посlгуги з ремоЕту iнших предметiв особистого користу
металовиробiв;
28) виготовленшI ювелiрнш< виробiв за iндивiдуаJIьним замо
29) посrгуги з ремонту ювелiрних виробiв;
30) прокат речей особистого користування та побугових
3l) послуги з викон€lнЕя фото-робiт;
32) посrгупа з оброблення плiвок;
33) послуги з праннrI, оброблення бiлизни та iншrх
34) пос.тlуги з тIищення та фарбуванIuI текстильних,
35) виwнКа хутроtsиХ шкур за iндивiдумьним заNIовлеЕням;
3 6) посrryгп перукарень;
37) риryаьнi поопугlл;
38) послугrr, пов'язлIi з сillьськrдrл та лiсовим господарством;
3 9) послуги домшrrньоТ присJIугId;
40) посJIуги, пов'язанi з очищеннJIм та прибиратням п
замовлеЕням.

2.5,Не можуть буги платник&ми единого податкупершоi -

Подагкового кодексу Украiни:

2.5.1. суб'ектлЛ господарювання (юридичнi особи та фiзич
здйсвюютъ:

якi надшоться
послуг:

першою та

Tepei за iндшвiдуапьним

зап4овленням,

виробiв за iндивiдуапьним

]ьним заА,rовленням:

их приладiв;

домашнього вжитку та

виробiв;
i хутрових виробiв;

riщень за iндивiдуапъним

груп, згiдно п. 291.5 ст. 29l

i особи - пiцтрисмцi), якi



1) дiядьнiстъ з органiзацii, проведенЕя азартнЕк
лотерей), парi (букмекерське парi, парi тота-пiзатора);

2) обмiн iпоземноi ваJIюти;

3) виробництво, експорт, iмпорт, продФк пiдакцизнlгх
паJивIlо-мастильних MaTepiaлiB в €мностях до 20 ;riTpiB
пов'язаrrоI з роздрiбпИм продЕDком пива та столових вин);

4) видобугок, виробництво, реа.тiзацiю дорого цiнних trt еталiв
числi оргatногенfiого угворення (KpiM виробниптва, по(
ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних
дорогоцiнного ка:r,riння оргЕlногенного утворення та напi

5) видобугок, реалriзшJiю корисних копаJмн,
значення;

6).дiяlьнiсть у сферi фiнансового посередЕицтва, Kpilt
здiйстпоеться страховими аIЕIIтЕIми, визначеними Заl
сюрвейерами, аварiftrтими комiсарами та аджастерами, ви
Кодексу;

7) дiяrьнiсть з управлiпня пцприемств.лми;

8) дяльнiСть з надаJIIIII послуГ поIпти (rсpiM Kl.p'epcbKoi
що не пiдrягае лiчензуванню);

9) дiятьнiсть з продшсу предметiв мистецтва та антикварiату
(аукцiонiв) вир обаrи мистецтвq прелvетами колекцiонуванЕя

10) дiяпьнiсть з орг{лНiзашii, проведення гастрольних заходiв.

2.5.2. фiзи.цri особи - пiдприемцi, якi здiйснюють технiчнi
дiяльнiсть у сферi аудъIту;

2,5,З. фiзичнi особи - пiдприемцi, лсi надають в оренду
якID( перевиЩУе 0,2 гектара, iкитловi примiщення rаlабо
перевипIуе 100 квадратню{ MeTpiB, нежитловi примi
частици, загauБна шIоща яких перевищуе 300 квадратних

2.5.4. стршlовi (перестраховi) брокери, бшtки, кредитпi
довiрчi товариствц cTpaxoBi компшrii, .установи накопI
iнвестицiйнi фонди i компанii, iншi фiнансовi установи,
цiпних паперiв;

2.5,5. суб'екти господарюваЕIUI, у статутному капiталi яких

2.5.6. тrредставЕицтва, фiлii, вiддiленЕJI та iншi вiдокремленi пi
Ее е ппатЕиком едlЕого подажу;

2.5.7. фiзиlшi таюрили.rнi особи - Еерезиденти;

iB

та

(KpiM розповсюдження

(KpiM роздрiбного продажу
дiяльностi фiзичних oci6,

дорсlгоцiнного кад,liння, у тому
HIUI, продажу (реаlriзапii)

дорогоцiнного камiння,
камiння);

корисних копалин мiсцевогс

у сферi страхув.rння, яка
Украi'ни "Про страхуваЕня'',
Iаченими роздiлом III цього

i) та зв'язку (KpiM дiягьностi,

дiяльнiсть з органiзацiI торгiв
або антикварiату;

ня та досJIИження.

дilrянки, загшlьна площs
, загаJIъна ru]оща яких

(спорУли, будiв,:i) таlабо ix
в;

ломбарди, лiзинговi комлitнii,
пеноiйнtlго забезпеченЕя,
i законом; ресстратори

HicTb часток, що належать
дорiвнюс або перевищуе 25

KpiM

jIи юридичноi особи, яка



2,5.8, суб'екти господарюваIIня, якi на день подаЕЕя змви про
податку мають податковий борг, KpiM безнадiйного
дii обсгавин непереборноi сили (форс-мажорних обставин).

3. Порялок впзначеЕЕя дOходiв та ix склад для платнпкi
Другоi груп.

3.1. ,Щоходом платника единог0 податкч, згiдrо п.292jст. 291
е:

а) шя фiзичноi особи - пiщlриемця - дохiд, отриманий
перiоду в грошовiЙ формi (готiвковiЙ та/або безготiвковiй);
формi, визначенiй п, 292.3 ст. 292 Податкового кодексу У,
вкпюqаються отримаЕi такою фiзитrою особою пасивнi
двiдендiв, рояrггi, стрш<овi вЕплати i вiдшiодування, а також
рухомого та Ееру{омого майна, яке Еалежить на правi
вЕкористовуеться в ii господарськiй дiяльностi;

б) для юрlтдичноi особи - бlиь-який дохiд, вкjIючаюtIи дохй ri
такот юриди.пrоi особи, отримаrrпй протягом податкового (

формi (готiвковй таlабо безготiвковiй); матерiаlьнiй або нем
п.292.3 ст,292 Податкового кодексу Украни.

3.2. При цродtDку основних засобiв юридичними особаrчtи
дохц визначаеться як cyrta копrтiв, отриманих вiд
визначений п. 292.2 ст, 292 Податкового кодексу Украiни.
пiс.пя ik використшIнlI протягом 12 капендарних мiсяцiв з дня
визначаеться як рiзниця Mix< сумою кошгiв, отрrп,rаною вiд
та ik залишковою баlансовоrо вартiстю. що склалася Еа день п

а) сумп податку на додану BapTicTb;

б) суми кошгтiв, отримаЕих за внугрiтшriми розрахункfuvи
Iшатника €дшIого податку;

в) суми фiнансовоi допомоги, наданоi на поворотЕiй осн
II,ротягом 12 календарних мiояцiв з дня ii отриманfiя, та суми

г) суми кошгiв цЬового призначеIIнJI, що надiйцши вй Пенс.
загальнообов'язкового державIrого соцiагьного страхувапня,
цЬовпс фоlцiв, у тому .тислi в межЕж державних або мiсцевих

д) суми коштiв (аванс, персдоплата), що повертаються па
платflику €д{ного податку таlабо повертаються платником
(робiт, послуг), якщо таке поверIIеIrня вiдбраеться внаслiдок
договору або за листом-заlIвою uро повернеЕIuI кошггiв;

е) сlми коштiв, що н4дiйшл:пл як оп.,ilата ToBapiB фобiт, послуг),
iHmlTlc податкiв i зборiв, встановлснЕх цим Кодексом, вартiс.гь
юридичноi особи при об.мсленнi податку на прибуток
оподатковуваного доходу фiзичноi особи - пiдприемця;

":"

ю платником единого
боргу, що виIlик внаслiдок

(дпllого пOдатку першоi -

ткового кодексу Украiни

податкового (звiтного)
iй або нематерiаIьнiй

. lIри цьому до доходу rie
ди у виг.тядi процентiв,

, отриманi вiд продажу
acHocTi фiзичнiй оообi та

ицгв. фiлiй, вiддiленъ
iтного) перiолу в гроlllовiй

iальнiй формi, визначений

латниками сдиного податку
таких основЕих засобiв,

ocHoBHi засоби проданi
я в експлуатшIiю, дохiд
таких осIIовних засобiв,

го кодексу Украihи., не

структурниI\{и пiдроздi"па:r,rи

та поверненоi

фонду та iнших фондiв
з бюджgтiв або державних
ро|рам;

цю товару (робiт, послуг) -

податку пок)ццю товару
товару, розiрвання

.тiзованих у перiод сплати
их була включена до доходу
iдприс:мств або загмьного



ж) суми податку на додану BapTicTb, що н4дiйшли у
наданих послуг), вiдвантажених (постав:rених) у перiод
встановлених fIодатковим Кодексом Украhи:

з) суми коштЬ та BapTicTb мйнц BHeceHi засновЕиками
податку до статупIого капiталу такого платника;

и) суми коштiв у частипi надмiрно сплаченкх податкiв i
кодексом Укрш'тшл та су!{и едицого внеску на
страхуванЕЯ, Що повертаються платЕику единого по,
цiлъовгх фондЬ;

к) дивiдендп, oTpиMaHi платником €диного податку
платникiв податкiв, оподаткованi в порядку, визначеному

4. Ставки податку

4.1. Ставки едиЕого податку дпя платникiв першоi - другоi
(фiксованi ставки) до розмiру йнiмальноi заробi,гноi платлr,
податкового (звiтного) року, згiдно п. 29З . 1 , п. 29З ,2, ст, 29З

4.2. Фiксованi стазки единого податку встановJIIоються
дiяльноотi, з розр:жунку на каJIендарний мiсяць:

а) для першоi |рупи платшикЬ сдиного полатку - 10
MiHiMyMy дJuI пршIездатнrтх осiб;

б) дя лругоi црупи платtrикiв €диного подажу - 20
Iшати.

4.3, У разi здiйсненнJI IIJ.Iатниками единого податку пе
господарськоi дiЕтБностi засr,осOвуеться максимацьний
встtlЕовпеЕиtrl чlя тtlких видiв господарськоi дiяльноотi,
кодексу Уryаihи.

4.4. У разi здйсненЕя платниками единого податку
дiяльностi на територi_ж бiльш як о.щiеi ci.тьcbKoi,
максимапьний розмiр ставки сдиного подажу, встанов-ц

кодексу Украни, для вiдповiдноi грlти таких платникiв еlци

5. Податковий (звiтний) перiол

5.1. Податковим (звiттrим) перiолом дJIя платникiв €диного
ка"rrендарний piK, згiдно п.294-1 ст.294 Податкового

5.2, Податковий (звiтний) перiод починае.tъся з tIсрпIого
(звiтного) перiоду i зшсiнlчеться ocT.tHHiM каrrендарним
(звiпrого) перiоду, згiдно п.294.2 ст,294 Податкового коде

5.3, М суб'сюЪ господарювzIЕня, якi перейrcrrи на сlт,1ату
податкiв i зборiв, встановлоних Кодексом. перший податков
першого числа мiсяця, що пастае за наступRим IIода.t.кови
особу зареестровtlIIо платником едиЕого податку, i
остшIнього мiсяця тЕlкого перiоду.

тоtsарlв
лати 1нших

rIасниками

(виконаних робiт,
подажiв i зборiв,

платника единого

в, встановлених IIодатковйм
'язкове державне соцiа.пьне
з бюджетiв або держаJ]}Iих

tIною особою вiд iнlцих
тковим Кодексом Украiни,

встановлюються 1, вiдсотках
встztllовленоi законом на 1 сiчrrя

одажового кодексу Укршъи

вiд виду господарськоТ

розмiру прожиткового

розмiру MiHiMaпbHoi заробiтноi

;tругоi грчп кiлькtlх видiв
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29З,6 ст, 293 Податкового

i другоi груп господарськоi
або MicbKoi рцпи застосовусться
,.й л. 29З.1. ст.293 Податкового
ol,o пOдатку.

,датку першоi та другоi груr с

Укра1ни.

псршого мiсяця податкового
останнього мiсяця подажового
Украiни.

ого flоllагку iз сплати iнших
(звiтний) перiод почина€ться з
(звiтним) кварт€lJIом, у якому

ocTaHHiM к&цендарним днем
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5.4. fuя зареестрованих в установленому порядку фiзи
закiпчення мiсяця, в якому вiдбулася дерхсaвна реестра,
спрощено-[ системи оподаткування та ставки сдиного
другOi црупи, лершиЙ податковий (звiтний) перiол почл
паступного за MicлIeM, у якомУ особу заре€стровано плiт[н

5.5. У разi змiнИ податкOвоi аплесИ tLIIaTHиKa единого
перiодоМ за таIсоЮ адресоЮ вв€l.}каеться перiод, у 

"*о*узЕuIву щодо зт,дiни подажовоi 4дреси.

6. Порялок нар8хування та строки

6,1. Платники единого цодатку першоi i другоi груп сп
здiйснешrя авансового внеску не пiзнiше- )О Й.оа (,
Iшатники €дЕного податку мо>rq.гь здiйснити сплату €диI
весь податковий (звiтний) перiод (квартал, piK), апе не бi.,
року, згiдно п.295.1 ст,295 Податкового кодексу Украiни.
MicbKa рада приймас рiшення щодо змitпа ралiше'встан

6.2. СплаТа единогО податкУ платниками першоi -
податковоi адреси, згiдно п,295.4 ст, 295 Податкового

6.з. У разi припинеfiня платником единOго подаlку
податковi зобов'язfilня iз сплати сдшного податку
останнъого дrя (вкrло.пtо) каrrондарного мiсяця, в якому
заяву щодо вiдмови вiд спрощепоi системи оподатк
провадкення господарсъкоi дiя:tьностi або ану
контроJIюЮчого оргаНу лtа пiдставi отримшrого вiд
проведеIrrrя лерлсавноi рееотрацii припиненнrI пi.цпри
295 llодаткового кодексу Украihи.

7. ВЦповiдальпiсть платЕикfl

7.|. Платники едЕIrого податку несуть вiдповiдальнiст
своечасвiсть та повIIоту сIша.ги с}ъ{ единого податку, а

них осiб - пiлприемцiв, якi ло
, подшIи заяву щодо обранrrя
, встановленоi для першоi або

з першого числа мiсяця.
м единого податку.

останнlм податкови\{ (звiтним)
но до коIrтролюючого органу.

подетку

единий податок ш.].lяхом
lючно) поточного мiсяця. TaKi

податку aBaHcoBITM вЕеском за
як до KrHIц поточного звiтного

разi якщо сiльська, селищна або
них ставок €диЕого податку!

строки, визначенi пiдпунктом

гругt здiйснюетъся за мiсцем
Украiни.

господарсъкоТ дiяльнос,l,i
тaкому платнику до

ня у зв'язку з припиненняIчI

реестрачiю за рiшенням
роестратора повlдомлення про
дiяъностi, згцно п, 295.8 ст.

пollaTкy

за правильнiсть обчислення.
за свосчаснlсть подапш{

ксу Украiни.

О.П.Коваль


