БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІ сесія
VIІ скликання
РІШЕННЯ
від 13 липня 2017 року

сел. Бабаї

«Про встановлення ставок єдиного податку на
території Бабаївській селищній раді на 2018 рік.»
Згідно з п. 291.4, ст. 291, п. 293.2, ст. 293, розділу ХІV Податкового кодексу України,
на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 01 січня 2018 року на території Бабаївської селищної ради ставки єдиного
податку для платників першої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня
податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,
згідно п. 293.2, ст. 293 Податкового кодексу України, за винятком суб'єктів господарювання
(юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які зазначені у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291
Податкового кодексу України.
1.1. Для першої групи платників єдиного податку (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
грн.) - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
1.2. Для другої групи платників єдиного податку (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 грн.) - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3. Затвердити Положення про єдиний податок (додається).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, місцевого бюджету та фінансів.

Селищний голова

О.В.Мороз

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ХVІ сесії VІІ скликання
Бабаївської селищної ради
від «13» липня 2017 р.

Положення
про єдиний податок
1.Загальні положення
1.1.Єдиний податок – це місцевий податок, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.
Єдиний податок встановлюється на підставі ст. 291, ст. 292, ст. 293, ст. 294, ст. 295 розділу ХІV

Податкового кодексу України.
2. Платники податку
2.1. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену
систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим
кодексом України та реєструється платником єдиного податку в порядку, відповідно до
діючого законодавства.
2.2. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
а) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб,
здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або
провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу
яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;
б) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з
надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню,
виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови,
що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у
трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, 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;
2.3. Платники єдиного податку першої - другої груп повинні здійснювати розрахунки за
відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі
(готівковій та/або безготівковій).
2.4. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами
платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
2) послуги з ремонту взуття;
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним
замовленням;
8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним
замовленням;
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за
індивідуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
23) послуги з ремонту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів;
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та
металовиробів;
28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;
31) послуги з виконання фоторобіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
36) послуги перукарень;
37) ритуальні послуги;
38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;
39) послуги домашньої прислуги;
40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним
замовленням.
2.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - другої груп, згідно п. 291.5 ст. 291
Податкового кодексу України:
2.5.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та 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 продажем 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 цього
Кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності,
що не підлягає ліцензуванню);
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.
2.5.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження
(група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
2.5.3. 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 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх
частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
2.5.4. 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;
2.5.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать
юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25
відсотків;
2.5.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка
не є платником єдиного податку;
2.5.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
2.5.8. 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).
3. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої другої груп.

3.1. Доходом платника єдиного податку, згідно п. 292.1 ст. 291 Податкового кодексу України
є:
а) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного)
періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній
формі, визначеній п. 292.3 ст. 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;
б) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень
такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій
формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений
п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу України.
3.2. При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку
дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів,
визначений п. 292.2 ст. 292 Податкового кодексу України. Якщо основні засоби продані
після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід
визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів,
та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
3.3. До складу доходу, згідно п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України не
включаються:
а) суми податку на додану вартість;
б) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами
платника єдиного податку;
в) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої
протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;
г) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних
цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
д) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару
(робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання
договору або за листом-заявою про повернення коштів;
е) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати
інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, вартість яких була включена до доходу
юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального
оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;
ж) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт,
наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів,
встановлених Податковим Кодексом України;
з) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного
податку до статутного капіталу такого платника;
и) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим
Кодексом України та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних
цільових фондів;

к) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших
платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим Кодексом України.
4. Ставки податку
4.1. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються
місяць:

з розрахунку на календарний

а) для першої групи платників єдиного податку (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
грн.) - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
б) для другої групи платників єдиного податку (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 грн.) - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
5. Податковий (звітний) період
5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є
календарний рік, згідно п. 294.1 ст. 294 Податкового кодексу України.
5.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового
(звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового
(звітного) періоду, згідно п. 294.2 ст. 294 Податкового кодексу України.
5.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших
податків і зборів, встановлених Кодексом, 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.
5.5. 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 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.
6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп
здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку
щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або
заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
6.3. Сплата єдиного податку платниками першої - другої груп здійснюється за місцем
податкової адреси, згідно п. 295.4 ст. 295 Податкового кодексу України.
6.4. 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.
6.5. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню
платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.
6.6. 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, згідно п. 295.8 ст.
295 Податкового кодексу України.
6.7. 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.
6.8. Платники єдиного податку першої і другої групи ведуть Книгу обліку доходів шляхом
щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Форма книги
обліку доходів, порядок її ведення затверджується центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політики. Для реєстрації
Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за
місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому
вигляді.
6.9. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу
податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного
податкового (звітного) періоду.
7. Відповідальність платника єдиного податку
7.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність за правильність обчислення,
своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання
податкових декларацій, згідно п. 300.1 ст. 300 Податкового кодексу України.
Селищний голова

О.В.Мороз

