УКРАЇНА
__________________________БРЮХОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
55 сесія VII скликання
РІШЕННЯ

Від 25 червня 2020 року

Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік
для суб’єктів підприємницької діяльності,
що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, виробництва
та надання послуг на території смт.Брюховичі

Відповідності до Податкового кодексу України, керуючись статтею 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Брюховицької
селищної ради
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території смт.Брюховичі на 2021 рік ставки єдиного податку
для першої та другої групи платників єдиного податку:
1.1 для першої групи - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного)
року;
1.2. для другої групи - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,
встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року;
2. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи
встановлюється у розмірі:
2.1..3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з
Податковим Кодексом;
2.2. 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 5 відсотків доходу (у разі включення податку
на додану вартість до складу єдиного податку).
3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку
першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:
3.1. до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і З
пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;

3.2. до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі
платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
3.3
до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж
зазначений у главі І розділу XIV Податкового Кодексу;
3.4. до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права
застосовувати спрощену систему оподаткування;
3.5. 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.
4. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи)
встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 2 даного
рішення:
4.1. до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4
статті 291 Податкового;
4.2. до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж
зазначений у цій главі І розділу XIV Податкового Кодексу;
4.3. до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права
застосовувати спрощену систему оподаткування.
5. 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.
6. 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
статтею 293 Податкового Кодексу для відповідної групи таких платників
єдиного податку.
7. Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації або у інший спосіб.
8. Дане рішення вступає в дію з 01.01.2021 року.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію
фінансів, розвитку підприємництва та планування бюджету.

Селищний голова

В.Доманський

