Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акту - рішення Грицівської селищної ради
«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»
Дата :
03.05.2019 р.
Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних
та фізичних осіб, їх об’єднань, Грицівська селищна рада повідомляє про оприлюднення
проекту рішення Грицівської селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів
на 2020 рік»
Даний проект розроблений з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого
самоврядування, а також сприяння соціально-економічному розвитку Грицівської об’єднаної
територіальної громади, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу
приймаються від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань протягом одного місяця з дня
оприлюднення з 8. 00 до 17. 00 (перерва з 12-00 до 13-00) у письмовому або в електронному
вигляді за адресою Грицівська селищна рада:
30455, Хмельницька обл., смт Гриців, вул. Шевченка, 2, кабінет секретаря селищної ради, тел
3-43-69
E-mail: grytsiv_rada@ukr.net

ДОДАТОК
до протоколу засідання
сімнадцятої позачергової сесії
селищної ради
від

ГРИЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИ ЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Шевченка, 2, смт Гриців, 30455 тел.:34369, 34144, 34341, email:info@hrytsivrada.gov.ua
Сімнадцята позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання
РІШЕННЯ

_____ 2019 р.

смт Гриців

ПРОЕКТ

Про встановлення місцевих
податків та зборів на 2020 рік
Керуючись п.24 ст. 26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до ст.ст. 8, 10, 12, 212-214, 265, 265-268, 291, 293 Податкового кодексу України,
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», з метою врегулювання питань врегулювання питань справляння податків та
зборів на території селищної ради до норм Податкового кодексу України, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення сесії селищної ради як проекту
регуляторного акту такого змісту:
«Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік»
2. Секретарю селищної ради Слабі І.П. та начальнику відділу бухгалтерського обліку,
звітності та фінансів селищної ради Волошину С.М.:
2.1. Забезпечити оприлюднення й обговорення даного рішення та аналізу регуляторного
впливу згідно з вимогами чинного законодавства;
2.2. Опрацювати надані зауваження та пропозиції й винести проект рішення про погодження
сесією селищної ради в терміни, передбачені чинним законодавством
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансів селищної ради Волошина С.М.

Селищний голова

Л. Тіфенбах

ДОДАТОК
до протоколу засідання
сімнадцятої позачергової
сесії селищної ради VІІ
скликання від _______2019р

ГРИЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Шевченка, 2, смт Гриців, 30455 тел.:34369, 34144, 34341, email:info@hrytsivrada.gov.ua
Сімнадцята позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання
_ __________ 2019р.

РІШЕННЯ
смт Гриців

ПРОЕКТ
С. Волошин

Про встановлення місцевих
податків та зборів на 2020 рік
Відповідно до статей 8, 10, 12, 212-214, 265-268, 291, 293 Податкового кодексу України,
керуючись пунктом 24 статті 26 та статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», за рекомендацією постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, цін,
соціально-економічного розвитку територіальної громади, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Грицівської селищної ради наступні податки та збори:
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
1.2 Транспортний податок.
1.3.Туристичний збір
1.4.Єдиний податок
2 .Затвердити положення про:

2.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1)
2.2. транспортний податок (додаток 2)
2.3. туристичний збір (додаток 3)
2.4. порядок справляння єдиного податку (додаток 4)
3. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового
кодексу України та діючих нормативно-правових актів
4. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2020 року рішення Грицівської селищної
ради від 13.06.2018 року №2 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»
5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року
6. Секретарю селищної ради забезпечити направлення копії цього рішення у Шепетівське
відділення
Славутської
ОДПІ
та
забезпечити
його
оприлюднення
відповідно до чинного законодавства

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного і культурного розвитку
територіальної громади (голова комісії Ганаба М.Д.) та начальника відділу бухгалтерського
обліку, звітності та фінансів селищної ради Волошина С.М.

Грицівський селищний голова

Л. Тіфенбах

Підготував:
Начальник бухгалтерського відділу,
звітності та фінансів

С.Волошин

Додаток 1
до рішення сімнадцятої
позачергової сесії селищної ради
VІІ скликання
від ___________2019р. №
ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1. Платники податку
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є
власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій
власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осібвласників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб
за належну їй частку
2. Об’єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його
частка
2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в
установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного
бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та
безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним
станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до
закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше
одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання
малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах
та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення
промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання
безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських
організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути
(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються
виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють
діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки,
інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або
господарська діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми
власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
ї) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких
виховується п’ять та більше дітей
3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в
тому числі його часток.
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток,
які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі
даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються
органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів
відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності
3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток,
що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно
виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі
документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт
4. Пільги із сплати податку
4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного
перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового
будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів
Зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік)
4.2. Селищна рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або
юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій
України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та
використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами
(положеннями)
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової
нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової
нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування
Виконавчий комітет Грицівської селищної ради до 25 грудня року, що передує звітному,
подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або
нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним
особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою,
затвердженою Кабінетом Міністрів України
4.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 4.1 та 4.2 цього пункту, для фізичних осіб не
застосовуються до:
об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує
п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 4.1 цього пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання
доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій
діяльності)
5. Ставка податку
5.1. Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості розраховується від
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування та становить:
Для фізичних осіб – 0,2%
Для юридичних осіб – 1%
6. Податковий період
6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року
7. Порядок обчислення суми податку
7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у
власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси
(місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому
числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної
відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 4.1 пункту 4 цього Положення, та пільги
органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її
встановлення) та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості
одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної
площі таких об’єктів зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 4.1. пункту 4
цього Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі
таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у
тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких
об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” підпункту 4.1 пункту 4 цієї статті та пільги
органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її
встановлення), та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів “б” і “в” цього підпункту,
розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі
кожного з об’єктів житлової нерухомості;
ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому
числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника
податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500
квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г"
цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової
нерухомості (його частку)
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси
(місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з
об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку
7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого
згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити,
зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів
житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку
контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня
року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості
податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло
право власності на такий об’єкт
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний
строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової
та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну
політику
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату
податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за
місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності таких нерезидентів
7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого
органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у
власності платника податку;
розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними,
підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема
документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації)
платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове
податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається
скасованим (відкликаним)
7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють
реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк
після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам
відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта
нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України
7.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1
січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за
місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у
порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми
рівними частками поквартально
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості
декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня
виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в
якому виникло право власності на такий об’єкт
8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування
податком
8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого
протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1
січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений
об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право
власності

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після
отримання інформації про перехід права власності
9. Порядок сплати податку
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і
зараховується до бюджету Грицівської ОТГ згідно з положеннями Бюджетного кодексу
України
10. Строки сплати податку
10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає
за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації
11. Відповідальність
11.1 У разі якщо платник податків не подає, або несвоєчасно подає декларації, не сплачує
узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків визначених Податковим кодексом
України, такий платник податку притягується до відповідальності згідно Податкового
кодексу України та іншими Законами України

Секретар селищної ради

І.Слаба

Додаток 2
до рішення сімнадцятої
позачергової сесії селищної ради
VІІ скликання
від ___________2019р. №
ПОЛОЖЕННЯ
про транспортний податок
1. Платники податку
1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні
легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктами
оподаткування.
2. Об’єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше
п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за
методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового
(звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу
пального
Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і
торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року
випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких
становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка,
модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.
3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до
підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.
4. Ставка податку
4.1.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень
за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1
пункту 2 цього Положення.
5. Податковий період
5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Порядок обчислення та сплати податку проводиться відповідно до пункту 267.6
статті 267 Податкового кодексу України
7. Порядок сплати податку
7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до
місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає
за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації
9. Відповідальність
9.1 У разі якщо платник податків не подає, або несвоєчасно подає декларації, не сплачує
узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Податковим
Кодексом України, такий платник податку притягується до відповідальності згідно
Податкового Кодексу та іншими законами України

Секретар селищної ради

І.Слаба

Додаток 3
до рішення сімнадцятої
позачергової сесії селищної ради
VІІ скликання
від ___________2019р. №
ПОЛОЖЕННЯ
про туристичний збір
1. Платники збору
1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які
прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення
сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена
згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення
туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання
(ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території Грицівської
селищної ради;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів
(не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до
лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що
мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.
2. Ставка збору
2.1. Ставка встановлюється у розмірі 0,5% до бази справляння збору, визначеної пунктом
268.4 статті 268 Податкового кодексу України
3. База справляння збору
3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених
підпунктом 4.1 статті 4, за вирахуванням податку на додану вартість.
3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги
(прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки,
оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати
на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з
правилами в’їзду
4. Податкові агенти
4.1. Справляння збору може здійснюватися:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими
закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на
поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на
праві користування за договором найму;
в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються
селищною радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з Грицівською селищною
радою
5. Особливості справляння збору
5.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим
проживанням (ночівлею) і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку
(квитанції) на проживання
6. Порядок сплати збору
6.1. Порядок сплати збору здійснюється згідно з підпунктом 268.7 статті 268 Податкового
кодексу України

Секретар селищної ради

І.Слаба

Додаток 4
до рішення сімнадцятої
позачергової сесії селищної ради
VІІ скликання
від ___________2019р. №
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок справляння єдиного податку на території Грицівської селищної ради
1. Платники податку
1.1. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1.1.1. 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;
1.1.2. 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
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають
посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група
70.31 класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2005 – далі КВЕД), 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;
1.1.3. третя група − фізичні особи − підприємці, які не використовують працю найманих
осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та
юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких
протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;
1.1.4. четверта група − сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або
перевищує 75 відсотків
У селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) з племінної справи у тваринництві
до продукції власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника також
належать племінні (генетичні) ресурси, придбані в інших селекційних центрах, на
підприємствах (в об’єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані
вітчизняним підприємствам для осіменіння маточного поголів’я тварин.
Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання,
перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу
України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка
дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється
на:
- усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються;
- кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;

- особу, утворену шляхом перетворення
Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, можуть
бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського
товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік усіма
товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом перетворення платника податку,
можуть бути платниками податку в рік перетворення, якщо частка сільськогосподарського
товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або
перевищує 75 відсотків
Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, можуть бути
платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського
товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або
перевищує 75 відсотків
1.2 Не можуть бути платниками єдиного податку:
1.2.1. Не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп:
1.2.1.1. Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які
здійснюють:
- діяльність з організації та проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження
лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
- обмін іноземної валюти;
- 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 продажем пива та столових вин);
- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому
числі органогенного утворення;
- видобуток, реалізацію корисних копалин;
- діяльність у сфері фінансового представництва, крім діяльності у сфері страхування, яка
здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування»,
сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджайстерами;
- діяльність з управління підприємствами;
- діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;
- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів
(аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів
1.2.1.2. Фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження
(група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
1.2.1.3. Фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа
яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100
квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна
площа яких перевищує 300 квадратних метрів
1.2.1.4. 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
1.2.1.5. Суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що
належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує
25 відсотків
1.2.1.6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи,
яка не є платником єдиного податку
1.2.1.7. Фізичні та юридичної особи – нерезиденти

2.2.8. Суб’єкти господарювання, 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)
1.2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:
1.2.2.1. Суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить
дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях,
які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в
користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра
(крім хутрової сировини)
1.2.2.2. Суб’єкти господарювання, що проводять діяльність з виробництва підакцизних
товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УТК ЗЕД 2204 29-2204 30),
вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного
виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції
1.2.2.3. Суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має
податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)
1.3. Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за
відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі
(готівковій та/або безготівковій)
1.4. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами
платників єдиного податку, розуміють такі види послуг:
- виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту взуття;
- виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
- виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
- виготовлення виробів із хутра за індивідуальним замовленням;
- виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
- виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним
замовленням;
- виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
- додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
- виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту трикотажних виробів;
- виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
- виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним
замовленням;
- послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
- виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
- виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за
індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо і відеоапаратури;
- послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
- послуги з ремонту годинників;
- послуги з ремонту велосипедів;
- послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
- виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

- послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку,
металовиробів;
- виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту ювелірних виробів;
- прокат речей особистого користування та побутових товарів;
- послуги з виконання фоторобіт;
- послуги з оброблення плівок;
- послуги з прибирання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
- послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
- вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
- послуги перукарень;
- ритуальні послуги;
- послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;
- послуги домашньої прислуги;
- послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним
замовленням
1.5. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та
подання податкової звітності з таких податків і зборів:
- податку на прибуток підприємств;
- податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що
отриманні в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої-третьої
групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;
- податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце
постачання 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 пункту 293,3 статті Кодексу, а також, що сплачується
платником податку четвертої групи;
- податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні
ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої-третьої груп для
впровадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для
ведення сільськогосподарського товаровиробництва;
- рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої
групи
2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої третьої груп
Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – третьої груп
встановлено статтею 292 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями
3. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи
Об’єкт та базу оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи визначено
статтею 2921 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями
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 у цій главі - прожитковий мінімум),
другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна
заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки)

4.2. Встановити 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 – у межах 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах 15 відсотків розміру мінімальної
заробітної плати»
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
кодексом України;
2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного
податку.
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 4.3
цього Положення;
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 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
главі 1 розділу ХІV Податкового кодексу України
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 підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу
України відповідно.
4.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються
у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 4.3 цього Положення:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291
Податкового кодексу України;
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 застосовувати
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,
встановлений 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’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку,
встановлений цим Положенням для відповідної групи таких платників єдиного податку
4.8. Ставки, встановлені пунктами 4.3 – 4.5 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 291.4 статті 291 Податкового кодексу
України, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки

єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або
відмовляються від застосування 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 291.4 статті 291 Податкового кодексу
України, 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 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 291.4
статті 291 Податкового кодексу України, до суми перевищення застосовують ставку єдиного
податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою 1
розділу ХІV Податкового кодексу України, перейти на сплату інших податків і зборів,
встановлених Податкового кодексу України
Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому
(звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291
Податкового кодексу України, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у
подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 4.3 цього Положення, а також зобов’язані у
порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів,
встановлених Податковим кодексом України
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 України, у разі переходу ним на спрощену
систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему
оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного
кварталу;
б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 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
календарного 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 України;
в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість,
у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного
податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V
Податкового кодексу України 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,
встановленому розділом V Податкового кодексу України, платники єдиного податку
зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 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 календарного 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 (типу)
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
перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;
4.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських
територіях, - 0,57;
4.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських
зонах та на поліських територіях) - 0,57;
4.9.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських
територіях, - 0,19;
4.9.5. для земель водного фонду - 2,43;
4.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33.
Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.
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 календарний
квартал
5.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового
(звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового
(звітного) періоду
Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських
товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року
Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються,
- період з початку року до їх фактичного припинення
5.3. 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
5.4. 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
Для зареєстрованих в установленому законом порядку платники податку (новостворених),
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 платників податків, 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
5.6. 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
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 податку
6.1. Платники єдиного податку першої та 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
6.2. 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
6.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом десяти
календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий
(звітний) квартал
6.4. Сплата єдиного податку 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 місяця 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 підпункту 7.1 та підпункту
6.5. пункту 7 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 зі змінами і доповненнями
6.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10
(десяти) календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за
податковий (звітний) квартал
6.8. 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 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
6.9. 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 місцезнаходженням
платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на
поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового
кодексу України зі змінами і доповненнями;

6.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу;
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
земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 7.9.2 цього пункту;
6.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому
(звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим
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, контролюючим
органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки
декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про
наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;
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
декларації. 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. Всі інші норми щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності визначені статтями 296-299 Податкового кодексу України зі змінами і
доповненнями
8. Відповідальність платника єдиного податку і контроль за стягненням податку
8.1. 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
8.2. Контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування єдиного
податку до місцевого бюджету міста Шепетівка здійснюється контролюючим органом

Секретар селищної ради

І.Слаба

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення Грицівської селищної ради
«Про місцеві податки і збори на 2020 рік»
Даний аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) проекту рішення Грицівської селищної
ради «Про місцеві податки і збори на 2020 рік», підготовлений відповідно до вимог Закону
України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та
Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, з метою
одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення селищної ради.
У процесі підготовки аналізу було здійснено наступне:
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного
регулювання
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України
повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого
самоврядування
Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття
рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15
липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.
Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення
місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою
проведення платежів
Прийняття рішення впорядкує деякі питання ведення бізнесу, зменшить витрати часу
платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та
їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість громади
Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Громадяни
Органи місцевого самоврядування
Суб’єкти господарювання, у тому
числі суб’єкти малого підприємництва

Так
так
так
так

Ні

У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового
кодексу України, рішенням селищної ради, такі податки і збори сплачуються платниками у
порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками
Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є
виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної
процедури не має альтернативи, проблема встановлення місцевих податків і зборів не може
бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів
2. Визначення цілей державного регулювання, якими є:
Основними цілями прийняття цього регуляторного акту є:
- визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території селищної
ради;
- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим
кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при
формуванні селищного бюджету
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення
зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
3.1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1.
Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим,
Не виносити на розгляд сесії
що в даному випадку відповідно до пункту 5 розділу
селищної ради та не приймати
ХV «Перехідні положення» Податкового кодексу
рішення селищної ради «Про
України, місцеві податки і збори сплачуються
місцеві податки і збори на 2020 рік» платниками у порядку, встановленому Кодексом із
застосуванням їх мінімальних ставок та без
застосування відповідних коефіцієнтів , що не
сприятиме наповненню бюджету в можливих
обсягах.
Альтернатива 2.
Прийняття даного рішення селищної ради
Прийняття рішення «Про місцеві
забезпечить встановлення чітких та прозорих
податки і збори на 2020 рік»
механізмів справляння та сплати місцевих податків і
зборів на території громади та відповідне наповнення
селищного бюджету, сприятиме створенню
фінансової основи самодостатності територіальної
громади .
3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Відсутні
Відсутні
Альтернатива 2
1. Забезпечення дотримання вимог Витрати на проведення
Податкового кодексу України,
відстежень результативності
реалізацію наданих органам
даного регуляторного акта та
місцевого самоврядування
процедур з його
повноважень.
оприлюднення
2. Забезпечення відповідних
надходжень до селищного
бюджету від сплати місцевих
податків і зборів.
3. Посилення фінансових
можливостей селищної ради для
задоволення соціальних та інших
потреб територіальної громади.
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Вигоди
Альтернатива 1
Відсутні
Альтернатива 2
Отримання можливості для
підвищення рівня соціальної
захищеності територіальної
громади в цілому та кожного
мешканця

Витрати
Відсутні
Час затрачений на вивчення
нормативно-правової бази з
даного питання та
обговорення проекту рішення

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник
Кількість суб’єктів
господарювання, що
підпадають під дію
регулювання, одиниць
Питома вага групи у
загальній кількості,
відсотків
Вид альтернативи
Альтернатива 1
Альтернатива 2

Великі
4

2,7%

Середні
13

Малі
20

8,7%

Вигоди
Відсутні
Забезпечення прозорих та
зрозумілих умов з питань
справляння місцевих податків і
зборів

Мікро
111

13,5%

Разом
148

75,1%

100%

Витрати
Відсутні
Затрати часу, необхідні для
вивчення положень про
місцеві податки і збори та
обговорення проекту
рішення

Сумарні витрати за альтернативами
Альтернатива 1 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання
великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок
11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого
і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії
регуляторного акта)
Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання
великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок
11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого
і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії
регуляторного акта)

Сума витрат, гривень
0

0

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності
Бал результативності
Коментарі щодо присвоєння
(досягнення цілей під час
( за чотирибальною
відповідного бала
вирішення проблеми)
системою оцінки)
Альтернатива 1
1
Встановлення ставок за
мінімальним розміром, що
значно зменшить
надходження до бюджету
ОТГ
Альтернатива 2
4
Встановлення виважених
ставок податків, які не є
максимально можливі.
Затвердження такого
регуляторного акта
забезпечить поступове
досягнення встановлених
цілей.

Рейтинг
результативності

Вигоди
(підсумок)

Витрати
(підсумок)

Альтернатива 1

1

відсутні

Альтернатива 2

4

відсутні

Рейтинг

Аргументи щодо переваги
обраної альтернативи/причини
відмови від альтернативи

Альтернатива 1

Існування проблеми. Втрати
дохідної частини бюджету.
Недовиконання бюджетних
програм.

Альтернатива 2

Вирішення проблеми. Цілі
досягнуті в повній мірі.
Додаткові надходження до
місцевого бюджету. Податкове
навантаження на платників
податків не надмірне, таким
чином, з прийняттям рішення
буде досягнуто баланс інтересів
місцевої влади та платників
податків.

Обґрунтування відповідного
місця альтернативи у
рейтингу
Проблема продовжує
існувати
Цілі прийняття
регуляторного акта можуть
бути досягнуті повною
мірою
Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію
запропонованого регуляторного
акта
Зміни в законодавстві, зниження
платоспроможності платників
податків, зменшення кількості
суб’єктів господарювання.
Політична та економічна
ситуація в країні.
Зміни в законодавстві, зниження
платоспроможності платників
податків, зменшення кількості
суб’єктів господарювання.
Політична та економічна
ситуація в країні.

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічнообгрунтованих місцевих податків і зборів, що є посильним для платників податків, та
забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.
5. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми
Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення
місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку і збору визначаються
платники податку; об’єкт оподаткування; база оподаткування; ставка податку; податковий
період; порядок обчислення суми податку; строки сплати податку; порядок сплати податку;
строки на порядок подання звітності про обчислення і сплату податку; податкові пільги та
порядок їх застосування
6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими
розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування,
фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Витрати (додаткові) на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади
або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва,
які виникають внаслідок дії регуляторного акта
№
з/п

Витрати

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та
приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення
кваліфікації персоналу тощо, гривень
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів,
виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та
поданням звітності державним органам, гривень
Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного
нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій,
виконання рішень/ приписів тощо), гривень
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів,
ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків,
проведення незалежних/обов'язкових експертиз,
сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення
наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари
тощо), гривень
Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу,
гривень
Інше (уточнити), гривень
РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього
підприємництва, на яких буде поширено регулювання,
одиниць
Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та
середнього підприємництва, на виконання регулювання
(вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

2
3
4

5

6
7
8
9
10

11

За
перший
рік
0

За 5
років
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
17

0
0
17

0*17=0

0*17=0

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання
Вид витрат
Витрати на придбання основних фондів,
обладнання та приладів, сервісне
обслуговування, навчання/підвищення
кваліфікації персоналу тощо
Вид витрат

Податки та збори (зміна розміру
податків/зборів, виникнення необхідності у
сплаті податків/зборів), гривень

У перший
рік
0

Періодичні
(за рік)
0

Витрати на сплату податків
та зборів
(змінених/нововведених)
(за рік)
0

Витрати за
п'ять років
0

Витрати за
п'ять років

0

Вид витрат

Витрати, пов'язані із веденням
обліку, підготовкою та
поданням звітності державним
органам (витрати часу
персоналу)

Витрати*
на ведення
обліку,
підготовку
та подання
звітності
(за рік)
0

Витрати на
оплату
штрафних
санкцій за
рік

Разом за рік

Витрати за
п'ять років

0

0

0

* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності
визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу
спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат
Витрати* на
Витрати
адміністрування на оплату
заходів
штрафних
державного
санкцій та
нагляду
усунення
(контролю)
виявлених
(за рік)
порушень
(за рік)
Витрати, пов'язані з
0
0
адмініструванням заходів
державного нагляду (контролю)
(перевірок, штрафних санкцій,
виконання рішень/ приписів тощо)

державним органам,
на заробітну плату
Разом за
рік

0

Витрати
за п'ять
років

0

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю),
визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату
спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат

Витрати на отримання
адміністративних послуг
(дозволів, ліцензій, сертифікатів,
атестатів, погоджень, висновків,
проведення незалежних /
обов'язкових експертиз,
сертифікації, атестації тощо) та
інших послуг (проведення
наукових, інших експертиз,
страхування тощо)

Витрати на
проходження
відповідних
процедур
(витрати часу,
витрати на
експертизи,
тощо)
0

Витрати
безпосередньо
на дозволи,
ліцензії,
сертифікати,
страхові
поліси (за рік)

Разом за
рік

Витрати
за п'ять
років

0

0

0

Вид витрат
Витрати на оборотні активи
(матеріали, канцелярські товари
тощо)
Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

0

0

Витрати на оплату праці додатково
найманого персоналу (за рік)

Витрати, пов'язані із наймом
додаткового персоналу

0

Витрати
за п'ять
років
0
Витрати
за п'ять
років
0

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього
підприємництва
Витрати (додаткові) на адміністрування регулювання для органів державної влади чи органів
місцевого самоврядування відсутні.
Процедура
регулювання
суб'єктів великого
і середнього
підприємництва
(розрахунок на
одного типового
суб'єкта
господарювання)
1. Облік суб’єкта
господарювання,
що перебуває у
сфері
регулювання
2. Поточний
контроль за
суб'єктом
господарювання,
що перебуває у
сфері
регулювання, у
тому числі:
камеральні
виїзні

Планові
витрати
часу на
процедуру

Оцінка
кількості
процедур за
рік, що
припадають
на одного
суб'єкта

0

Вартість часу
співробітника
органу
державної
влади
відповідної
категорії
(заробітна
плата)
0

Оцінка
кількості
суб'єктів, що
підпадають
під дію
процедури
регулювання

Витрати на
адміністрування
регулювання*
(за рік),
гривень

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Підготовка,
затвердження та
опрацювання
одного окремого
акта про
порушення вимог
регулювання
4. Реалізація
одного окремого
рішення щодо
порушення вимог
регулювання
5. Оскарження
одного окремого
рішення
суб'єктами
господарювання
6. Підготовка
звітності за
результатами
регулювання
7. Інші
адміністративні
процедури
(уточнити)
Разом за рік

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сумарно за п'ять
років

0

0

0

0

0

Порядковий номер

Сумарно бюджетні
витрати(додаткові)
на адміністрування
регулювання
суб'єктів великого і
середнього
підприємництва

Назва державного органу

Витрати на
адміністрування
регулювання за рік,
гривень

Шепетівське управління
Головного управління
ДФС у Хмельницькій
області

0

Сумарні
витрати на
адміністрування
регулювання за
п'ять років,
гривень
0

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро - та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання 131
(одиниця): з них малого підприємництва - 20 (одиниць), мікропідприємництва – 111
(одиниць);
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив 88,6 (відсотків)
2. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий
Найменування оцінки
У перший рік Періодичні Витрати за
номер
(стартовий рік
(за
п’ять років
впровадження наступний
регулювання)
рік)
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання
0
0
0
(пристроїв, машин, механізмів)
2
Процедури повірки та/або
0
0
0
постановки на відповідний облік у
визначеному органі державної влади
чи місцевого самоврядування
3
Процедури експлуатації обладнання
0
0
0
(експлуатаційні витрати - витратні
матеріали)
4
Процедури обслуговування
0
0
0
обладнання (технічне
обслуговування)
5
Інші процедури (уточнити)
0
0
0
6
Разом, гривень
0
Х
0
7
Кількість суб’єктів господарювання,
121
що повинні виконати вимоги
регулювання, одиниць
8
Сумарно, гривень
0
Х
0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо
виконання регулювання та звітування
9
Процедури отримання первинної
0
0
0
інформації про вимоги регулювання
10
Процедури організації виконання
0
0
0
вимог регулювання
11
Процедури офіційного звітування
0
0
0
12
Процедури щодо забезпечення
0
0
0
процесу перевірок
13
Інші процедури (уточнити)
0
0
0
14
Разом, гривень
0
Х
0
15
Кількість суб’єктів малого
121
підприємництва, що повинні

16

виконати вимоги регулювання,
одиниць
Сумарно, гривень

0

Х

0

Сумарні витрати (додаткові) на виконання вимог регуляторного акта з боку фізичних осіб –
відсутні
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази
вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.
Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про
встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом
місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому
планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий
період)
8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Основними показниками результативності акта є:
- забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету від сплати місцевих податків
і зборів;
- створення фінансових можливостей для задоволення соціальних та інших потреб
територіальної громади ( % перевиконання планових показників доходів бюджету);
- кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акта;
- рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів
(оприлюднення рішення про встановлення місцевих податків і зборів на сайті селищної ради)
9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
результативності дії регуляторного акта
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання
чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників місцевих
податків і зборів, що надходять до селищного бюджету
Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набуття чинності регуляторного
акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного
відстеження
Відстеження результативності даного рішення буде здійснюватися відділом бухгалтерського
обліку звітності та фінансів статистичним методом
Моніторинг впровадження регуляторного акта покладений на постійну комісію з питань
планування, бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного розвитку територіальної
громади, яка відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної
регуляторної політики при прийнятті рішень селищної ради та її виконавчого комітету
У проекті рішення відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, правила та
процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень
Проект не стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці

Грицівський селищний голова

Л.Тіфенбах

