
Повідомлення  про  оприлюднення  проекту  регуляторного  акту  проекту
рішення Нижньосироватської сільської ради «Про встановлення фіксованих
ставок єдиного  податку  для  фізичних  осіб-підприємців, які  здійснюють
діяльність по спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності»
Проект   рішення  Нижньосироватської  сільської  ради «Про  встановлення
фіксованих  ставок  єдиного  податку  для  фізичних  осіб-підприємців,  які
здійснюють  діяльність  по  спрощеній  системі  оподаткування,  обліку  та
звітності» розроблений відповідно до пункту 293.2 статті  293 розділу ХІV
Податкового  кодексу  України  та  Закону  України  «Про  засади  державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проект  регуляторного  акту   встановлює  фіксовані  ставки  єдиного
податку для фізичних осіб – підприємців, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності і здійснюють господарську  діяльність на
території об’єднаної територіальної громади.
З повним текстом проекту  рішення та аналізом його регуляторного впливу
можна  ознайомитись   на  офіційному  сайті  Нижньосироватської  сільської
ради.
Зауваження   та  пропозиції  приймаються   розробником   проекту
регуляторного акту – сільською радою  протягом місяця з дня оприлюднення:
на  адресу вул. Сумиська, 167  с. Нижня Сироватка, контактний телефон 694-
209, 694-202

проект

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

   сесія
Сьоме скликання

Рішення

Від                   2020 року
село Нижня Сироватка
Про встановлення фіксованих ставок 
єдиного податку для фізичних осіб-підприємців,
які здійснюють діяльність по спрощеній системі
оподаткування, обліку та звітності

Відповідно до пункту  293.2 статті  293 Податкового кодексу України,
керуючись  пунктом  24  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Встановити  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
фіксовані  ставки  єдиного  податку  для  фізичних  осіб-підприємців,  які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності:



1.1. Для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1
січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з  КВЕД ДК
009:2010,  які  дозволені  для  даної  групи  платників  Податковим  кодексом
України.

1.2. Для другої групи платників єдиного податку –   20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного)  року,  на  всі  види  діяльності  згідно  з  КВЕД  ДК  009:2010,  які
дозволені для даної групи платників Податковим кодексом України.

1.3.  У разі  здійснення   платниками єдиного податку  першої  і  другої
груп  кількох видів  господарської  діяльності  застосовується максимальний
розмір ставки єдиного податку, встановлений для  таких видів господарської
діяльності

1.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп
господарської діяльності  на територіях більш як однієї  сільської,  селищної
або міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, застосовується
максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений підпунктом 1.1
та 1.2 пункту 1 цього рішення  для відповідної групи таких платників єдиного
податку.

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2021 року
3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію

Нижньосироватської  сільської  ради  з  питань  планування   соціально  –
економічного  розвитку,  бюджету,  фінансів,  житлово  –  комунального
господарства та управління комунальною власністю.

4.  З  моменту  набрання  чинності  даного  рішення  визнати  таким,  що
втратило  чинність  рішення  27  сесії  7  скликання  Нижньосироватської
сільської  ради  від    27  червня  2019  року  «Про  встановлення  фіксованих
ставок  єдиного  податку  для  фізичних  осіб-підприємців, які  здійснюють
діяльність по спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.»

Сільський голова В.Ю. Суспіцин


