
                                                              

 

 

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від  07  липня  2020 року              №  6             62   сесія 1 скликання
с. Чорноморка 

Про встановлення ставок єдиного податку
для суб’єктів  малого підприємництва  по
Чорноморській сільській раді  на  2021 рік

Відповідно до пункту 24  статті 26, статті 69  Закону України «Про місце
ве самовря дування в Україні»,  згідно статтей  291-293 Податкового Кодексу
України,   Чорноморська сільська рада 
ВИРІШИЛА:   

1. Встановити ставки  єдиного податку для суб’єктів малого підприємницт-
ва по Чорноморській  сільській  раді на  2021 рік:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах  10 відсотків роз-
міру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах  20 відсотків роз-
міру мінімальної заробітної плати.

В  разі  виявлення особливостей у  діяльності субєктів малого підприєм-
ництва першої, другої групи, визначених  Податковим  кодексом  України  та
для  платників єдиного податку третьої  та  четвертої  групи,   ставки податку
визначаються   згідно  статті  293 Податкового  кодексу  України.

2.  Затвердити ПОЛОЖЕННЯ  зі  сплати єдиного податку  для суб’єктів  
малого підприємництва  ( додаток  1)

3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можли-
вий спосіб.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покладається  на  постійну
комісію сільської  ради   з  питань фінансів,  планування та  формування  бю-
джету,  соціально-економічного  розвитку,  соціального  захисту  та  праці,  жи-
тлово-комунального господарства та транспорту.

Сільський голова                                                                               А.А. Дмитренко



Додаток 
до рішення 

Чорноморської сільської ради
від 07 липня   220 року № 6

СТАВКИ
 єдиного податку

для суб’єктів  малого підприємництва

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Адміністративно-територіальна одиниця,  або  населені пункти на території  Чорноморської 
об’єднаної територіальної громади,   на які поширюється дія рішення  сільської ради:

Код
області

Код ра-
йону

Код КОАТУУ Назва

51 5167 4825183703 с. Благодатне

51 5167 4825183702 с. Березань

51 5167 4825183704 с. Іжицьке

51 5167 4825183705 с. Осетрівка

51 5167 4825183701 с. Рівне

51 5167 4825184801 с.  Чорноморка



Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок

єдиного податку для суб’єктів  малого підприємництва

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Чорноморської  сільської ради

від  07 липня 2020 р. № 6

ПОЛОЖЕННЯ  
зі  сплати єдиного податку  для суб’єктів  малого підприємництва

І.  Загальні положення:
1. Встановити групи платників єдиного податку для суб’єктів  господарювання по

Чорноморській сільській раді, які застосовують  спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності: 

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих 
осіб,  здійснюють  виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торгівельних  місць  на  ринках,
та\або проводять господарську діяльність з надання  побутових послуг населенню  та обсяг
доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група -  фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з 
надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та\або населенню, ви-
робництво 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.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають по

середницькі  послуги  з  купівлі,  продажу,  оренди та  оцінювання  нерухомого  майна  (група
70.31КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, прода-
жу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного камі-
ння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.  Такі
фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку,
якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

 3)  третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих
осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юри-
дичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких про-
тягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

4)   четверта група –  сільськогосподарські  товаровиробники,  у  яких частка  сільсько-
господарського  товаровиробництва  за  попередній  податковий  (звітний)  рік  дорівнює  або
перевищує 75 відсотків.

ІІ.  База та об»єкт  оподаткування  платників єдиного податку першої – третьої
груп

2.1   Доходом платника єдиного податку є:
1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного)

періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній
формі, визначеній пунктом 2.3 цього  рішення. При цьому до доходу не включаються отри-
мані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, стра-
хові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомо-
го майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господар-
ській діяльності;

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, від-
ділень такої  юридичної  особи, отриманий протягом податкового (звітного)  періоду в гро-
шовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визна-
ченій пунктом 2.3 цього розділу.

2.2.   При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного подат-
ку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.



Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з
дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою
від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на
день продажу.

2.3.  До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отри-
маних протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного
податку  згідно  з  письмовими договорами дарування  та  іншими письмовими договорами,
укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компен-
сації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані плат-
нику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного
податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на
додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за
якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний
період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг),
за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначе-
них цим Кодексом.

2.4. У разі  надання послуг,  виконання робіт за договорами доручення,  комісії,  транс-
портного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винаго-
роди повіреного (агента).

2.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним кур-
сом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отри-
мання такого доходу.

2.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів
платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання
платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт,
послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану
вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою ми-
нув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу
також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана по-
передня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим Ко-
дексом.

2.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних
автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розра-
хункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговель-
них апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

2.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати
здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, ви-
ражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу та-
ких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці
України.

2.9. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку,  отримані в результаті прова-
дження господарської діяльності та оподатковані згідно з цією главою, не включаються до
складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно
до   розділу IV   Податкового Кодексу  України.

2.10.  Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного по-
датку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку
відповідно до закону.

2.11. До складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються:
1) суми податку на додану вартість;
2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділа-

ми платника єдиного податку;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3610#n3610


3) суми фінансової  допомоги,  наданої  на поворотній основі,  отриманої  та поверненої
протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення,  що надійшли від Пенсійного фонду та інших
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або держав-
них цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) -
платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару
(робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання
договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період
сплати інших податків і зборів, встановлених цим рішенням, вартість яких була включена до
доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального
оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт,
наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, вста-
новлених Податковим Кодексом;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдино-
го податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим рішен-
ням, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що по-
вертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10)  дивіденди,  отримані  платником єдиного податку -  юридичною особою від інших
платників податків, оподатковані в порядку, визначеному цим рішенням.

2.12. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до пукту 7
цього рішення.

2.13. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для
надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або
перебувати на спрощеній системі оподаткування.

2.14. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструва-
тися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в
наступному податковому (звітному)  періоді,  не включається дохід,  отриманий як компен-
сація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

2.15. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календар-
ному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного
року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використа-
ли право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу до-
ходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи опо-
даткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення
ними протягом календарного року обсягу доходу  75 відсотківза попередній податковий рік.

3   Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи
3.1. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа

сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або зе-
мель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у влас-
ності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому чис-
лі на умовах оренди.

3.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для
сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сіль-
ськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуван-
ням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного)
року відповідно до порядку, встановленого  Податвковим  кодексом України.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для зе-
мель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова
оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня
базового податкового  (звітного)  року відповідно до порядку,  встановленого  Податвковим
Кодексом  України.



4. Особливосчті  встановляння ставок єдиного податку
4.1.  Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках

(фіксовані ставки)  до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого
законом на 1 січня податкового (звітного) року,  другої групи - у відсотках (фіксовані ставки)
до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звіт-
ного) року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних
осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської
діяльності, з розрахунку на календарний місяць.

4.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників  третьої групи встановлюється у
розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Ко-
дексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного
податку.

4.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку  першої -
третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах     1, 2 і 3 пункту 1 цього
рішення;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників
єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений
у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосову-
вати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяль-
ності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1 цього рішення;

4.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлю-
ються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 4.3 цього рішення:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1 цього рішен-
ня;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений
у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосову-
вати спрощену систему оподаткування.

4.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів
господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, вста-
новлений для таких видів господарської діяльності.

4.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської
діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єдна-
них територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом форму-
вання територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, вста-
новлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

4.8. Ставки, встановлені підпунктами 4.3-4.5 пункту 4 цього рішення, застосовуються з
урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили об-
сяг  доходу,  визначений  для  таких  платників  у пункті  1  цього  рішення,  з  наступного  ка-
лендарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначе-
ної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосу-
вання спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у
розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у
якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої  групи,  які  перевищили у податковому (звітному)
періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1 цього рішення, в наступно-
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му податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного
податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від за-
стосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у
розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у
якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили
у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1
цього рішення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 від-
сотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших
податків і зборів, встановлених Податковим  Кодексом.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податко-
вому (звітному)  періоді  обсяг  доходу,  визначений  для  таких  платників  у  пункті  1  цього
рішення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі
ставок, визначених пунктом 4.3 цього рішення, а також зобов’язані у порядку, встановлено-
му цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим Ко-
дексом.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у
якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути
обрана:

а)  суб'єктом  господарювання,  який  зареєстрований  платником  податку  на  додану
вартість відповідно  до розділу V  Податкового  Кодексу, у разі переходу ним на спрощену
систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподат-
кування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварта-
лу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в роз-
мірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви
щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку ка-
лендарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника
єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку,  встановленому розділом
V Податкового  Кодексу;

в)  суб'єктом  господарювання,  який  не  зареєстрований  платником  податку  на  додану
вартість,  у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи плат-
ників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно
до розділу V   Податкового  Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему
оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником
податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встанов-
леному розділом V   Податкового  Кодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти
на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків (для платників єдиного податку
третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом
подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної
системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного ка-
лендарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану
вартість.

4.9.  Для платників єдиного податку  четвертої групи розмір ставок податку з одного
гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (ти-
пу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

4.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у
гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебу-
вають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

4.9.2. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірсь-
ких зонах та на поліських територіях) - 0,57;
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4.9.3.  для  багаторічних насаджень  - 0,57;
4.9.4.  для земель водного фонду - 2,43;
4.9.5.  для  сільськогосподарських  угідь, що  перебувають в умовах  закритого грунту –

6,33.

5. Податковий (звітний) період
5.1.  Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої,  другої  та

четвертої груп є календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календар-

ний квартал.
5.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податко-

вого (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця подат-
кового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаро-
виробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквіду-
ються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

5.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати ін-
ших податків і зборів, встановлених Податковим  Кодексом  України, 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.

5.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до
закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спро-
щеної 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.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів  господарювання (но-
востворених),  які  протягом 10 календарних  днів  з  дня державної  реєстрації  подали заяву
щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,  встановленої
для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця,
в якому відбулася державна реєстрація.

5.5.  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 по-
чинається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому
погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спро-
щеної системи оподаткування.

5.6. У разі  державної  реєстрації  припинення юридичних осіб  та державної  реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єди-
ного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповід-
ним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про прове-
дення державної реєстрації такого припинення.

5.7. У  разі  зміни  податкової  адреси  платника  єдиного  податку  останнім  податковим
(звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого
органу заяву щодо зміни податкової адреси.

6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
6.1. Платники єдиного податку першої і другої груп 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 поточно-
го звітного року.

6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і 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.



6.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 ка-
лендарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звіт-
ний) квартал.

6.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем
податкової адреси.

6.5. Платники  єдиного  податку  першої  і  другої  груп,  які  не  використовують  працю
найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного мі-
сяця  на  рік  на  час  відпустки,  а  також  за  період  хвороби,  підтвердженої  копією  листка
(листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

6.6. Суми єдиного податку,  сплачені відповідно до абзацу другого пункту 6.1 і пункту
6.5 ього рішенняі, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за
заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню плат-
нику в порядку, встановленому Податковим  Кодексом.

6.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом
10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий
(звітний) квартал.

6.8. У  разі  припинення  платником  єдиного  податку  провадження  господарської  дія-
льності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику
до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішен-
ням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлен-
ня про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого ор-
гану податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до
останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

6.9. Платники єдиного податку четвертої групи:
6.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20

лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходжен-
ням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на
поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового
Кодексу України;

6.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;
у II кварталі - 10 відсотків;
у III кварталі - 50 відсотків;
у IV кварталі - 30 відсотків;
6.9.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному

податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше
сплачують податок протягом 30 календарних днів,  що настають за останнім календарним
днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на зе-
мельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 6.9.2 цього пункту;

6.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податково-
му (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролю-
ючим  органам  за  своїм  місцезнаходженням  та  місцем  розташування  земельних  ділянок
уточнену податкову декларацію;

6.9.5. зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа
сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на
неї права власності або користування:

уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття
(втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролю-
ючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної
ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відо-
мості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page40#n7145


6.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду
іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декла-
рації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

6.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в
особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй
декларації;

6.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок
місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
7.1. Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначено-

му підпунктами 7.1.1-7.1.3 цього пункту.
7.1.1.  Платники  єдиного  податку  першої  і  другої  груп  та  платники  єдиного  податку

третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість,
ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення
отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для
реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого
органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперово-
му вигляді.

7.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є плат-
никами податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку,
що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалі-
зує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі платни-
ки єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

7.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані
спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів
44.2,44.3 статті 44 Податкового  Кодексу  України.

7.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу
податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податко-
вого (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові
внески, визначені пунктом 6.1 пункту 6 цього рішення.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив пере-
вищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1 цього рішення, та/або само-
стійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників
єдиного податку другої, третьої  групи.

7.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу подат-
кову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податко-
вого (звітного) періоду.

7.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової ад-
реси.

7.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги
доходів, встановлених пунктом 1 цього рішення, відображаються платниками єдиного подат-
ку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 7.5.1-7.5.5
данрго пункту:

7.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого орга-
ну  податкову  декларацію  у  строки,  встановлені  для  квартального  податкового  (звітного)
періоду,  у  разі  перевищення  протягом  року  обсягу  доходу,  визначеного  у пункті  1 цього
рішення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками,
встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприєм-
ці) груп.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований
за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг дохо-
ду, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою
єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, вста-
новлені  підпунктом 6.1 пункту 6 цього рішення.
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Подання  податкової  декларації  у  строки,  встановлені  для  квартального  податкового
(звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у
строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

7.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відобра-
жають:

1) щомісячні авансові внески, визначені підпунктом 6.1 пункту 6 цього рішення;
2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу до-

ходу).
7.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці) у податковій

декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу до-

ходу).
7.5.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації

окремо відображають:
1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановле-

ною для таких платників підпунктом 4.3 пункту 4 цього рішення;
2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановле-

ною для таких платників підпунктом 4.3 пункту 4 цього рішення (у разі перевищення обсягу
доходу).

7.5.5.  У  разі  застосування  іншого  способу  розрахунків,  ніж  зазначений  у  цій  главі,
здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподатку-
вання, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і
другої  груп,  платники  єдиного  податку  в  податковій  декларації  додатково  відображають
окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

7.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за подат-
ковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного
податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна
обрана ставка такими платниками єдиного податку.

7.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм під-
пунктів 7.5 і 7.6 цього пункту. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, вста-
новленому цим Кодексом.

7.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати
до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) подат-
ковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання подат-
кової  декларації  у строк,  встановлений для квартального (річного)  податкового (звітного)
періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм підпунктів 7.5 і 7.6 цього
пункту та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

7.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених підпунктів 7.2
і 7.3 цього пункту затверджуються в порядку, встановленому статтею 46  Податкового  Ко-
дексу України.

7.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного по-
датку:

першої групи;
другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяль-

ності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі
перевищення  в  календарному  році  обсягу  доходу  понад  1000000  гривень  застосування
реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим.
Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого
місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх
наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно
складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту
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8. Особливості  нарахування,  сплати  та  подання  звітності  з  окремих  податків  і
зборів платниками єдиного податку

8.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подан-
ня податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;
2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отри-

мані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи
(фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце по-
стачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що
сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку,
визначену підпунктом  1  підпункту  4.3 пункту  4   цього рішення,  а  також що сплачується
платниками єдиного податку четвертої групи;

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земель-
ні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для
провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для
ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвер-
тої групи.

8.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у
підпункті 8.1 цього пункту, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах
та у строки, встановлені цим рішенням.

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі
сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

8.3.  Платник єдиного податку виконує передбачені Податколвим  Кодексом функції по-
даткового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на дохо-
ди фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або
цивільно-правових відносинах.

Секретар сільської ради                                                                                     Т.В.  Мелентьєва 
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