КОПІЯ
УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області
22700, м.Іллінці, вул.Леніна,19 тел.2-35-38
==========================================================
РІШЕННЯ
27.01.2015 року

39 сесія 6 скликання

Про встановлення
ставок єдиного податку
Враховуючи вимоги статей 7, 8, 10, пунктів 12.3, 12.4 статті 12, глави 1
розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами внесеними Законом
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014
№ 71-VIII, пункту 4 розділу II цього ж Закону, керуючись пунктом 24 частини 1
статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити в межах Іллінецької міської територіальної громади
єдиний податок.
1.1. Платники податку є юридичні особи та фізичні особи – підприємці,
які відповідають вимогам та зареєстровані в порядку встановленому
Податковим кодексом України.
1.2. Об’єктом оподаткування являється господарська діяльність суб’єктів
підприємницької діяльності.
1.3. Встановити розміри ставок єдиного податку для фізичних осіб –
підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду
господарської діяльності, відносяться до першої і другої групи з розрахунку на
календарний місяць згідно Додатку 1 та Додатку 2.
1.4. Для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності і відносяться до третьої і четвертої групи
застосовуються ставки єдиного податку визначені Податковим кодексом
України.
1.5. 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.
1.6. 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.
1.7. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний
податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання
податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
1.8. Платники єдиного податку четвертої групи сплачують єдиний
податок відповідно до умов визначених Податковим кодексом України.
1.9. Сплата єдиного
податку платниками першої − третьої груп
здійснюється за місцем податкової адреси.
1.10. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
першої − третьої груп здійснюється відповідно до умов визначених Податковим
кодексом України.
1.11. Контроль за сплатою податку здійснюється контролюючими
органами відповідно до Податкового кодексу України.
2. Встановити, що дане рішення набирає чинності
прийняття.
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3. Визнати таким, що втратило чинність рішення 6 сесії 6 скликання від
27.01.2011 року «Про встановлення місцевих податків і зборів».
4. Секретарю міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової
інформації та копію рішення направити до Іллінецької ОДПІ ГУ ДФС у
Вінницькій області.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного
розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною
власністю територіальної громади, торгівельного і побутового обслуговування
населення та підприємницької діяльності.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С. ЯРЕМЕНКО

