
Додаток № 3
до рішення Збаразької міської ради

№943 від 29 січня 2015 року

Положення
про єдиний податок

1. Загальні положення
1.1  Єдиний податок встановлюється на підставі  ст.10.291-300 Податкового Кодексу України зі змінами 
і діє на території Збаразької міської ради.

2.  Платники податку
2.1  Суб”єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, 
поділяються на такі групи платників єдиного податку:
а) 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 населеню і обсяг доходу яких протягом календарного року не 
перевищує 300000 гривень;
б) 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.
в)  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 — 
субєкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року 
обсяг доходів не перевищує 20 000 000 гривень.
г) четверта група — сільськогосподарські товаровиробники у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює, або перевищує 75 відсотків.

3.  Ставка податку
3.1 Ставки єдиного податку для платників першої-другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані 
ставки)  до розміру мінімальної заробітної плати, втановленої законом на 1 січня податкового (звітного)
року, та третьої групи — у відсотках до доходу.
3.2 фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою для фізичних осіб-підприємців, 
які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на 
календарний місяць:
а)  для першої групи платників єдиного податку — у межах до 10 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати;
б) для другої групи платників єдиного податку — у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної
плати.

4. База оподаткування
4.1 Базою оподаткування податком для платників єдиного податку першої-третьої груп  є вартісне 
вираження обсягу доходу платника єдиного податку протягом податкового (звітного) періоду в грошовій
формі, матеріальній або нематеріальній формі, а для платників четвертої групи — нормативна грошова
оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь.

5.Податковий період
5.1 Для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп  податковим (звітним) періодом є 
календарний рік. Для платників єдиного податку третьої групи податковим ( звітним) періодом є 
календарний квартал.

6.Порядок нарахування та порядок сплати єдиного податку
6.1 Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення 
авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця ( включно).

7.Контроль за сплатою податку
7.2 Контроль за повнотою та своєчасністю сплати податку здійснюють контролюючі органи за місцем 
реєстрації.

Секретар міської ради  Пелех О.З.


