Додаток 2 до проекту рішення
Двадцять восьма сесія сьомого скликання
від 23.05.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про єдинийподаток
(далі – Положення)
1. Визначення понять
1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності, відповідно до ст.. 291.2.
ПКУ, - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати
окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених
главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, з одночасним
веденням спрощеного обліку та звітності.
1.2. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати
спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає встановленим вимогам та
реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 розділу
XIVПодаткового кодексу України зі змінами і доповненнями.
2. Платники податку (ст. 291.4 ПКУ)
2.1. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
2.1.1. 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 300 000 гривень;
2.1.2. 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 1 500 000 гривень.
2.1.3. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах
з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які
перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці з догляду за дитиною
до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення,
встановлене Податковим кодексом України зі змінами і доповненнями.
2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, визначені
пунктами 291.5-291.51 статті 291 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
2.3. Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки
за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі
(готівковій та/або безготівковій).
2.4. Для цілей цього Положення під побутовими послугами населенню, які надаються
першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються види послуг, визначені
пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

3. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першоїтретьої груп встановлено статтею 292 Податкового кодексу України зі змінами і
доповненнями.
3. Ставки та порядок обчислення податку (ст.. 293 ПКУ)
3.1. Ставки єдиного податку для платників першої-групи встановлюються у відсотках
(фіксованих ставках) до розміру прожиткового мінімуму, для платників другої груп
встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна
плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
3.2. Встановити наступні фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб –
підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської
діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 2.1.1 пункту 2
цього Положення, – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
2) для другої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 2.1.2 пункту 2
цього Положення, – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
3.3. Єдиний податок для платників першої групи обчислюється шляхом множення
встановленої ставки податку на розмір прожиткового мінімуму, визначеного чинним
законодавством на 1 січня податкового (звітного) року, для платників другої групи
обчислюється шляхом множення встановленої ставки податку на розмір мінімальної
заробітної плати, визначеної чинним законодавством на 1 січня податкового (звітного) року.
4. Податковий (звітний) період
4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої
груп є календарний рік, відповідно до ст.. 294 ПКУ.
4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця
податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця
податкового (звітного) періоду.
4.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати
інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України зі змінами і
доповненнями, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що
настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано
платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця
такого періоду.
4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до
закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання
спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або
другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця,
наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.
4.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім
перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи
податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період
починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому
погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання
спрощеної системи оподаткування.
4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками

єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано
до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у
зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.
4.7. У разі зміни податкової адреси платникаєдиного податку останнім податковим
(звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого
органу заяву щодо зміни податкової адреси.
5. Порядок нарахування та строки сплати податку, згідно ст.. 295 ПКУ
5.1. Платники єдиного податку першої та другої групп сплачують єдиний податок
шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим
внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця
поточного звітного року.
5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої та другої
груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного
податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної
відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
5.3. Сплата єдиного податку першої-третьої груп здійснюється за місцем податкової
адреси.
5.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю
найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного
місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка
(листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню
платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України зі змінами і
доповненнями.
5.5. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується
протягом 10 (десяти) календарних днів після граничного строку подання податкової
декларації за податковий (звітний) квартал.
5.6. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської
діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику
до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано
заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням
провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням
контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про
проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого
органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до
останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.
6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку (ст.. 296 ПКУ)
6.1. Платники єдиного податку першої-третьої груп ведуть облік у порядку,
визначеному підпунктами 296.1.1 – 296.1.3 статті 296 Податкового кодексу України зі
змінами і доповненнями.
6.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого
органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного
податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні
авансові внески, визначені підпунктом 7.1 пункту 7 цього Положення.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив
перевищенн протягом року обсягу доходу, визначеного у підпункті 2.1 пункту 2 цього
Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками,
встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.
6.3. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової
адреси.
6.4. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують
обсяги доходів, встановлених підпунктом 2.1 пункту 2 цього Положення, відображаються
платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей,
визначених підпунктами 296.5.1 – 296.5.5 статті 296 Податкового кодексу України зі змінами і
доповненнями.
6.5. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за
податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.
При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного
податку першої ідругої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна
обрана ставка такими платниками єдиного податку.
6.6. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм
пунктів 296.5 і 296.6 статті 296 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом
України зі змінами і доповненнями.
6.7.Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати
до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний)
податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання
податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового
(звітного) періоду.
Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 статті
296 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями та не є підставою для
нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.
6.8. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп при
здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі
через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не
застосовують реєстратори розрахункових операцій.
7. Всі інші норми щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності визначені статтями 297-299 Податкового кодексу України зі змінами і
доповненнями.
8. Відповідальність платника єдиного податку і контроль за стягненням податку
відповідно до ст.. 300 ПКУ.
8.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового
кодексу України зі змінами і доповненнями за правильність обчислення, своєчасність та
повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.
8.2. Контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування
єдиного податку до сільського бюджету Кровненської сільської ради
здійснюється
контролюючим органом.

Сільський голова

К.Д.Шелест

