ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

№ _____-11- VІІІ

ПРОЭКТ

« ____» липня 2021 року

Про встановлення ставок із сплати
єдиного податку
З метою наповнення бюджету Гостомельської селищної територіальної громади,
відповідно до розділу ХІV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України та
пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Гостомельська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Встановити ставки єдиного податку на території Гостомельської селищної
територіальної громади, згідно Додатку.
Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
Визнати такими, що втратили чинність з 01.01.2022 року:
- рішення Гостомельської селищної ради №957-52-VI від 17.01.2015р. „Про
встановлення ставок єдиного податку в селищі Гостомель”;
- рішення Гостомельської селищної ради №66-04-VІI від 21.01.2016р. „Про внесення
змін до рішення Гостомельської селищної ради №957-52-VІ від 17.01.2015року „Про
встановлення ставок єдиного податку в селищі Гостомель”;
- рішення Гостомельської селищної ради №317-18-VІI від 16.02.2017р. „Про внесення
змін до рішення Гостомельської селищної ради від 17.01.2015 р. №957-52-VІ «Про
встановлення ставок єдиного податку в селищі Гостомель» із внесеними змінами і
доповненнями..
Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті
Гостомельської селищної ради.
Дане рішення направити до ГУ ДПС у Київській області для здійснення контролю за
сплатою податку.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного та культурного
розвитку громади.

Селищний голова

Юрій ПРИЛИПКО

ПРОЭКТ
Додаток
до рішення Гостомельської селищної ради
№ _____-11- VІІІ від ____ липня 2021р.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області

Код району

Код згідно з
КОАТУУ

10

10539000000

3210945900

10

10539000000

3221087001

10

10539000000

3222482401

10

10539000000

3222482402

Найменування адміністративно-територіальної
одиниці або населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади
Селище Гостомель у складі Гостомельської
селищної територіальної громади у Бучанському
районі у Київській області, адміністративний центр
територіальної громади
Село Озера у складі Гостомельської селищної
територіальної громади у Бучанському районі у
Київській області
Село Горенка у складі Гостомельської селищної
територіальної громади у Бучанському районі у
Київській області
Село Мощун у складі Гостомельської селищної
територіальної громади у Бучанському районі у
Київській області

ПОЛОЖЕННЯ
про єдиний податок
1. Загальні положення
1.1.
Положення про порядок нарахування та сплату єдиного податку розроблено
відповідно до Податкового кодексу України (розділ XIV) та Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні".
1.2.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм
справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів,
встановлених пунктом 297.1 статті 297 податкового кодексу України, на сплату єдиного
податку.
1.3.
Відповідно до підпункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України селищною
радою встановлюються фіксовані ставки єдиного податку для першої та другої групи
платників єдиного податку.
1.4. Правові засади застосування спрощеної системи, обліку та звітності, а також
справляння єдиного податку встановлюються Податковим кодексом України.
2. Платники податку
2.1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
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 167 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
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 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Не можуть бути платниками другої групи фізичні особи-підприємці, які надають
посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група
70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання,
продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, 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.
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 по догляду за дитиною до
досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на
військову службу під час мобілізації, на особливий період.
При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення,
встановлене Податковим кодексом України.
2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої — другої груп:
- суб'єкти господарювання (фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
1)
діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження
лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
2)
обмін іноземної валюти;
3)
виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу
паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,
пов'язаної з роздрібним продажом пива та столових вин);
4)
видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у
тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації)
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5)
видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого
значення;
6)
діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування,
яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування",
сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового
кодексу України;
7)
діяльність з управління підприємствами;
8)
діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності), діяльність з надання
послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого,
міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з
використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного
обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського,
міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з
правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в
користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і
радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;
9)
діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації
торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10)
діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
11)
фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження
(група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
12)
фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа
-

яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких
перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх
частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів.
13) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії,
довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення,
інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори
цінних паперів;
14) суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать
юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25
відсотків.
15) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка
не є платником єдиного податку;
16) фізичні та юридичні особи – нерезиденти;
17) платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку
мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
3. Об’єкт та база оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в
грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі,
визначеній пунктом 292.3. статті 292 Податкового кодексу України. При цьому до доходу не
включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів,
дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу
рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та
використовується в її господарській діяльності;
3.2. Базою оподаткування є:
- для першої групи - обсяг доходу, який протягом календарного року не перевищує 167
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)
року, незалежно від виду діяльності;
- для другої групи - обсяг доходу, який протягом календарного року не перевищує 834
розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)
року.
Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному
році мають платники єдиного податку за умови не перевищення протягом календарного року
обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.
4. Ставки та порядок обчислення 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 (далі - прожитковий мінімум);
для другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна
плата).
4.1.1 Для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового
мінімуму (для всіх видів діяльності);
4.1.2 Для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної
заробітної плати (для всіх видів діяльності).
Для фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання,
продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння,
ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту статті
293.3 Податкового кодексу України.
4.2. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - другої
груп (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15 відсотків:
1)
до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у п.п. 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291

Податкового кодексу України;
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
застосовувати спрощену систему оподаткування;
5)
до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження
діяльності, яка не передбачена у п.п. 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу
України.
4.2.1. 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.
4.2.2. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської
діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради
об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку,
встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
4.2.3. Ставки, встановлені пунктами 4.2 цього Положення, застосовуються з урахуванням
таких особливостей:
1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг
доходу, визначений для таких платників у пункті 4.1.1, з наступного календарного кварталу за
заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників
єдиного податку другої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи
оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку в
розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше20 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 4.1.2, в наступному податковому
(звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної
для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної
системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосовувати ставку єдиного податку
у розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у
якому допущено перевищення обсягу доходу.
5. Порядок та строки сплати податку
5.1. 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
поточного звітного року.
5.2. 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.
5.3. Сплата єдиного податку платниками першої - другої 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.
5.5. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1. і пункту 5.4.
цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за
заявою платника єдиного податку. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку
підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.
5.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10
календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий
(звітний) квартал.
5.7. 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. Податковий (звітний) період
6.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є
календарний рік.
6.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового
(звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового
(звітного) періоду.
6.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших
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.
6.4. 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.
6.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім
перетворення) будь-якого платнику 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.
6.6. 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
відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про
проведення державної реєстрації такого припинення.
6.7. 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.
7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
7.1. Платники єдиного податку першої-другої груп ведуть облік у порядку, визначеному
підпунктами 296.1 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
податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні
авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Податкового кодексу України.
7.3. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.
8. Контроль за сплатою податку
8.1. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету Гостомельської
селищної територіальної громади єдиного податку здійснює ГУ ДПС у Київській області.
8.2. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу
України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а
також за своєчасність подання податкових декларацій.
Секретар ради
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