ПРОЕКТ
УКРАЇНА
Теплицька селищна рада
Теплицького району Вінницької області
7 скликання
_______ сесія
РІШЕННЯ
від __________ 2019 року

№_____

Про
встановлення
ставок
єдиного
податку
на
території
Теплицької селищної ради на 2020 рік
Відповідно пункту 8.3 статті 8, пунктів 12.3, 12.4 статті 12 Податкового кодексу
України (зі змінами) та пункту 24 частини першої статті 26, частин п’ятої,
одинадцятої, дванадцятої статті 59, статті 69, частини першої статті 73 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, комунальної власності та
приватизації, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити єдиний податок на 2020 рік та ставки єдиного податку з
розрахунку на календарний місяць:
1.1. для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру
прожиткового мінімуму працездатної особи;
1.2. для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати.
2. Затвердити Положення про особливості справляння єдиного податку
суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності на території Теплицької селищної ради згідно додатку.
3. Рішення 15 сесії 7 скликання від 25.01.2017 року №225/1 «Про ставки єдиного
податку» вважати таким, що втратив чинність.
4. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2020 року.
5. Оприлюднити дане рішення в порядку, визначеному Регламентом Теплицької
селищної ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, комунальної власності та приватизації (Щиголь Н.В.).
Селищний голова

Р.Трамбовецький

Додаток
до рішення Теплицької селищної ради
7 скликання від _________2019 року №___
ПОЛОЖЕННЯ
про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території Теплицької селищної ради
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (далі – Положення) розроблено
відповідно до Податкового кодексу України.
1.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння
податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених
Податковим кодексом України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених
главою 1 розділу XІV Податкового кодексу України, з одночасним веденням спрощеного обліку та
звітності.
1.3. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену
систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XІV
Податкового кодексу України та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному
зазначеною главою.
Розділ 2. Механізм справляння єдиного податку
2.1. Платники податку.
2.1.1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1) перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб,
здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять
господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 300 000 гривень;
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
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;
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.
4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або
перевищує 100 відсотків.
2.1.2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп:
2.1.2.1. 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 Податкового
кодексу України;
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.
2.1.2.2. Фізичні особи-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження,
діяльність у сфері аудиту.
2.1.2.3. 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.
2.1.2.4. 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.
2.1.2.5. Суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать
юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків.
2.1.2.6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи,
яка не є платником єдиного податку.
2.1.2.7. Фізичні та юридичні особи – нерезиденти.
2.1.2.8. 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).
2.1.3. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:
2.1.3.1. 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);
2.1.3.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів,
крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на
підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які
використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;
2.1.3.3. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має
податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин).
2.1.4. Платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за
відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій
та/або безготівковій).
2.1.5. 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.
2.2. База оподаткування
Порядок визначення доходів та їх склад передбачено статтями 292, 292¹ Податкового кодексу
України.
2.3. Ставки податку.
2.3.1. Ставки єдиного податку для платників:
– першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року
(далі – прожитковий мінімум);
– другої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна
заробітна плата),

– третьої групи встановлюються у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
2.3.2. Встановити ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового
мінімуму працездатної особи;
2) для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної
плати;
2.3.3. 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 відсотки 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 підпункту 2.3.3. пункту 2.3
розділу 2 цього Положення.
2.3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої
груп (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15 відсотків:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2, 3 підпункту 2.1.1
пункту 2.1 розділу 2 цього Положення;
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 XІV 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 підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення.
2.3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються
у подвійному розмірі ставок, визначених у підпункті 2.3.3 пункту 2.3 розділу 2 цього Положення:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 підпункту 2.1.1. пункту 2.1.
розділу 2 цього Положення;
2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті
2.3 розділу 2 цього Положення;
3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати
спрощену систему оподаткування.
2.3.6. 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.
2.3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської
діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується
максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників
єдиного податку.
2.3.8. Ставки, зазначені в підпунктах 2.3.3 – 2.3.5 пункту 2.3 розділу 2 цього Положення
застосовуються з урахуванням таких особливостей:
1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг
доходу, визначений для таких платників у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення, 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 підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цього

Положення, 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 2.1.1 пункту
2.1 розділу 2 цього Положення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у
розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому главою 1 розділу XІV
Податкового кодексу України, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених
Податковим кодексом України.
Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому
(звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у підпункті 2.1.1 пункту 2.1
розділу 2 цього Положення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у
подвійному розмірі ставок, визначених у підпункті 2.3.3 пункту 2.3 розділу 2 цього Положення, а
також зобов'язані у порядку, встановленому главою 1 розділу XІV Податкового кодексу України,
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 2 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 4
відсотки, 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
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 4 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.
2.3.9. 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; відсоток бази оподаткування визначений підпунктами 293.9.1 – 293.9.6 пункту 293.9
статті 293 Податкового кодексу України.
2.4. Податковий (звітний) період.
2.4.1. 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.

2.4.2. 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.
2.4.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших
податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період
починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у
якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем
останнього місяця такого періоду.
2.4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб-підприємців, які протягом
10 календарних днів з дня державної реєстрації 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 суб'єктів господарювання
(новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, 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.
2.4.5. Для суб’єктів господарювання, 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.
2.4.6. 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 подано до органу
державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з
припиненням провадження господарської діяльності.
2.4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим
(звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної
податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.
2.5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
2.5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом
здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском
за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
У разі якщо селищна рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного
податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені
підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.
2.5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп
здійснюється органами державної податкової служби 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.
2.5.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10
календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний)
квартал.
2.5.4. Сплата єдиного податку платниками першої – третьої груп здійснюється за місцем
податкової адреси.
2.5.5. 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.
2.5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого підпункту 2.5.1 та
підпункту 2.5.5 пункту 2.5 розділу 2 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.
2.5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10
календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний)
квартал.
2.5.8. 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 до органу державної податкової служби подано заяву
щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження
господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням органу на підставі отриманого від
державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності.
У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням органу державної
податкової служби податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому
платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання
реєстрації.
2.5.9. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку платниками четвертої групи
визначено підпунктами 295.9.1 – 295.9.8 пункту 295.9 статті 295 Податкового кодексу України.
2.6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
2.6.1. Платники єдиного податку першої – третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному
підпунктами 2.6.1.1 – 2.6.1.3 підпункту 2.6.1. пункту 2.6 розділу 2 цього Положення.
2.6.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої
групи (фізичні особи-підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу
обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для
реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до органу державної
податкової служби за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у
паперовому вигляді.
2.6.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які є платниками
податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову
і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до
до органу державної податкової служби за місцем обліку примірник Книги.
2.6.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані
спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2
статті 44 Податкового кодексу України.
2.6.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до органу державної
податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для
річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні
авансові внески, визначені Податковим кодексом України, та підпунктом 2.5.1 пункту 2.5 розділу 2
цього Положення.
Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив
перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у Податковому кодексі України, та у
підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату
єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої
(фізичні особи-підприємці) групи.
2.6.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до органу державної податкової
служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального
податкового (звітного) періоду.

2.6.4. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем
податкової адреси.
2.6.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги
доходів, встановлених підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення, відображаються
платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених
підпунктами 2.6.5.1 – 2.6.5.5 цієї статті.
2.6.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до органу державної
податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового
(звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у підпункті 2.1.1
пункту 2.1. розділу 2 цього Положення або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату
податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні
особи-підприємці) групи.
2.6.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:
1) щомісячні авансові внески, визначені підпунктом 2.5.1 пункту 2.5 розділу 2 цього
Положення;
2) обсяг доходу оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
3) обсяг доходу оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
2.6.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці) у податковій
декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
2.6.5.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації
окремо відображають:
1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою
для таких платників підпунктом 2.3.3. пункту 2.3 розділу 2 цього Положення;
2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для
таких платників пунктом підпунктом 2.3.3. пункту 2.3 розділу 2 цього Положення (у разі
перевищення обсягу доходу).
2.6.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу XІV
Податкового кодексу України, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати
спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників
єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково
відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.
2.6.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий
(звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.
При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку
першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка
такими платниками єдиного податку.
2.6.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм
підпунктів 2.6.5 і 2.6.6 пункту 2.6 розділу 2 цього Положення. Уточнююча податкова декларація
подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
2.6.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до
органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний)
податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання
податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного)
періоду.
Така податкова декларація складається з урахуванням норм підпунктів 2.6.5 і 2.6.6 пункту 2.6
розділу 2 цього Положення та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового
зобов'язання.
2.6.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених підпунктами 2.6.2
і 2.6.3 пункту 2.6 розділу 2 цього Положення, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46
Податкового кодексу України.
2.6.10. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи-підприємці) груп при
здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через
засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують
реєстратори розрахункових операцій.

Розділ 3. Особливості справляння єдиного податку.
3.1. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів
платниками єдиного податку визначено статтею 297 Податкового кодексу України.
3.2. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від
спрощеної системи оподаткування визначено статтею 298 Податкового кодексу України.
3.3. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку.
3.3.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом
внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
3.3.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація
про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.
3.3.3. У разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови у
реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку в органі державної податкової
служби зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на
спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.
3.3.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 Податкового
кодексу України, орган державної податкової служби, у разі відсутності визначених Податковим
кодексом України підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника
єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих
днів з дати отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної
системи оподаткування або отримання органом державної податкової служби від державного
реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки.
3.3.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку орган державної податкової
служби зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання
відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом
господарювання у встановленому порядку.
3.3.6. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у
реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:
1) невідповідність такого суб’єкта вимогам Податкового кодексу України та пункту 2.1
розділу 2 цього Положення;
2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім
перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового
боргу, що виникли до такої реорганізації;
3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті
298 Податкового кодексу України.
3.3.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного
податку:
1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);
2) податкова адреса суб’єкта господарювання;
3) місце провадження господарської діяльності;
4) обрані фізичною особою-підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;
5) ставка єдиного податку та група платника податку;
6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
7) дата реєстрації;
8) види господарської діяльності;
9) дата анулювання реєстрації.
3.3.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1–5 підпункту 3.3.7 пункту 3.3
розділу 3 цього Положення вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання
платником відповідної заяви.

3.3.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно
отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен
перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до
реєстру.
Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику.
3.3.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована
шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням органу державної податкової
служби у разі:
1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи
оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим
кодексом України, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької
діяльності фізичною особою-підприємцем відповідно до закону – в день отримання відповідним
органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення
державної реєстрації такого припинення;
3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Податкового кодексу
України;
4) якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва
платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків.
3.3.11. У разі виявлення органом державної податкової служби під час проведення перевірок
порушень платником єдиного податку першої-третьої груп вимог, встановлених главою 1 розділу
XІV Податкового кодексу України, анулювання реєстрації платника єдиного податку першоїтретьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з
першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку
суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після
закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення органом державної
податкової служби.
У разі виявлення органом державної податкової служби під час проведення виїзних
документальних перевірок платника єдиного податку четвертої групи невідповідності вимогам
підпункту 4 підпункту 2.1.1 та підпункту 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення у податковому
(звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки
та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні
(фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу ІІ Податкового Кодексу України.
Такий платник податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою
оподаткування починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення.
3.3.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку
здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II Податкового кодексу України.
3.3.13. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює
для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному веб-порталі
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та власному офіційному веб-сайті такі дані з реєстру
платників єдиного податку:
– податковий номер (для юридичної особи);
– найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи;
– дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
– ставку єдиного податку;
– групу платника податку;
– види господарської діяльності;
– дату виключення з реєстру платників єдиного податку.

Секретар селищної ради

О.Сторожук

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Теплицької ради Теплицького району Вінницької області «Про встановлення
ставок єдиного податку на території Теплицької селищної ради на 2020 рік»
1. Визначення проблеми.
Відповідно до статті 12.3.4. Податкового кодексу 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).
Зміни, які часто вносяться до податкового законодавства, вимагають щорічного прийняття
органами місцевого самоврядування регуляторних актів із встановлення місцевих податків.
Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Теплицької селищної
ради ставок єдиного податку на 2020 рік.
Проблемою є те, що в разі не встановлення селищною радою місцевих податків, будуть
застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не
будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок. Прийняття цього регуляторного
акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного
податку, поповнити місцевий бюджет, що у свою чергу надасть можливість спрямувати отримані
кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення
інфраструктури населеного пункту. Для цього необхідно проведення регуляторної процедури.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Громадяни
Держава (ОМС – Теплицька селищна рада)
Суб’єкти господарювання,
у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так
+
+
+
+

Ні

*- Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема
справляє вплив становить 100,0%.
Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави
шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок єдиного податку як це
визначено ПКУ.
З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а
також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах смт
Теплик і пропонується прийняття рішення селищної ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території
Теплицької селищної ради на 2020 рік».

2. Цілі державного регулювання.
Цілями державного регулювання є установлення ставок єдиного податку на території Теплицької селищної ради
на 2020 рік відповідно до вимог ПКУ, отримання до бюджету селища прогнозованих податкових надходжень,
забезпечення виконання соціальних, економічних, екологічних програм, тощо.
Індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:
- кількісні: надходження до дохідної частини бюджету селища єдиного податку (2018 рік фактичні надходження –
4047,561 тис. грн., на 2019 рік планові показники – 4238,0 тис. грн., на 2020 рік – 4238,0 тис.грн.), що надають
можливість для забезпечення виконання соціально важливих селищних програм;
- часовий: дія регуляторного акта протягом року;
- якісний: забезпечення виконання селищних цільових програм.

Проект рішення розроблено з ціллю:
1. Виконання вимог чинного законодавства;
2. Врегулювання правовідносин між Теплицькою селищною радою та платниками єдиного
податку;
3. Встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік, які б дозволили збільшити надходження
до місцевого бюджету для виконання програми соціально-економічного розвитку населеного
пункту.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.
1. Визначення альтернативних способів.
Вид альтернати
Опис альтернативи
По закінченню 2019 року діюче на території Теплицької селищної ради рішення
Альтернатива
1
про встановлення ставок єдиного податку не поширюється на подальші періоди.
(залишення
Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.
існуючої ситуації)
Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу
України єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням
мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, що суттєво погіршить
надходження до місцевого бюджету у 2020 році.
Якщо селищна рада не ухвалює рішення про встановлення відповідного податку,
то це призведе до недофінансування місцевих програм та дефіциту селищного бюджету

Альтернатива 2
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
(прийняття
Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли
регуляторного акту) участь в обговорені проекту рішення.
Забезпечує прозорість дій влади, створює умови для активізації участі громади у
прийнятті рішень.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку
селищної ради.
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид
Вигоди
альтернативи

Витрати

Альтернатива
1 Відсутні
(залишення
існуючої ситуації)

Альтернатива 2
(прийняття
регуляторного
акту)

По закінченню 2019 року діюче
рішення Теплицької селищної ради про
встановлення ставок єдиного податку не
поширюється на подальші періоди.
Суб’єкти господарювання залишаться
без нормативного акту.
Відповідно до підпункту 12.3.5
пункту 12.3 статті 12 Податкового
кодексу України єдиний податок буде
справлятись виходячи з норм Кодексу із
застосуванням
мінімальних
ставок
податку для суб’єктів господарювання,
що суттєво погіршить надходження до
місцевого бюджету у 2020 році.
Забезпечить
дотримання
вимог Інформування населення
Податкового
кодексу
України, Витрати,
пов’язані
з
розробкою
реалізацію повноважень.
регуляторного акту
Забезпечує
досягнення
цілей
державного регулювання.
Враховує пропозиції фізичних та
юридичних осіб, які прийняли участь в
обговорені проекту рішення.
Забезпечує прозорість дій влади,
створює умови для активізації участі
громади у прийнятті рішень.
Дозволяє наповнювати місцевий
бюджет власними надходженнями.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Вигоди
Альтернатива
1
(залишення існуючої
ситуації)
Альтернатива 2
(прийняття
регуляторного акту)

Витрати

Відсутні

Відсутні

Забезпечує досягнення цілей державного
регулювання.
Враховує пропозиції фізичних та юридичних
осіб, які прийняли участь в обговорені
проекту рішення.

Затрати часу, необхідні для
вивчення рішення селищної
ради «Про встановлення

ставок єдиного податку на

Забезпечує прозорість дій влади, створює території
Теплицької
умови для активізації участі громади у селищної ради на 2020 рік»
прийнятті рішень.
Витрати на сплату податку.
Дозволяє наповнювати місцевий бюджет
власними надходженнями

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник
Великі Середні
Кількість суб’єктів господарювання, що
0
0
підпадають під дію регулювання, одиниць
Питома вага групи у загальній кількості, %
0
0
Вид альтернативи
Альтернатива
1
(залишення
існуючої ситуації)
Альтернатива 2
(прийняття
регуляторного
акту)

Малі
46

Мікро
372

Разом
418

11

89

100

Вигоди

Витрати

Суб'єкти господарювання – платники Відсутні
єдиного податку у 2020 році будуть
сплачувати плату за мінімальними ставками.
Забезпечує досягнення цілей державного
регулювання.
Враховує пропозиції фізичних та юридичних
осіб, які прийняли участь в обговорені
проекту рішення.
Забезпечує прозорість дій влади, створює
умови для активізації участі громади у
прийнятті рішень.
Дозволяє наповнювати місцевий бюджет
власними надходженнями.

Суб’єкти
господарювання
будуть сплачувати єдиний
податок за ставками згідно
рішення селищної ради.

На території Теплицької селищної ради відсутні великі та середні суб’єкти господарювання,
тому додаток 2 і додаток 3 до аналізу регуляторного впливу не застосовуються.
Контрольний перелік питань для оцінки регуляторного впливу на конкуренцію
Відповідь
Категорія впливу
Так Ні
А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників
+
Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:
1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи
+
послуг;
2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу
+
погодження підприємницької діяльності із органами влади;
3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи
+
надавати послуги (звужує коло учасників ринку);
4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;
+
5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт,
+
надання послуг або інвестицій.
Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати
+
Такий наслідок може мати, якщо регуляторна пропозиція:

1. Обмежує здатність підприємців визначити ціни на товари та послуги;
2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати

маркетинг їх товарів чи послуг;
3. Встановлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу
окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня
якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;
4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємств порівняно з
іншими (зокрема, внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових
учасників ринку).
В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції
Такий наслідок може місце, якщо регуляторна пропозиція:

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;
2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва

+
+
+
+
+
+
+

чи реалізації, ціни та витрати підприємств;
Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідності інформації
Такий наслідок маже мати місце, якщо регуляторна процедура:

+

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати, у кого купувати товар;
2. Знижує можливість споживачів внаслідок підвищення прямих або

+
+

непрямих витрат на заміну постачальника;
3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для прийняття
раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.

+

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблем)

Бал результативності
(за чотирибальною системою
оцінки)

Альтернатива 1
Залишення існуючої ситуації без
змін

Альтернатива 2
Прийняття регуляторного акта –
рішення «Про встановлення
ставок єдиного податку на
території Теплицької селищної
ради на 2020 рік»

Рейтинг
результативності
(досягнення цілей під
час вирішення
проблем)

1
–
цілі
регуляторного
можуть
бути
(проблема
існувати)

не є прийнятною, оскільки відсутній
механізм
регулювання,
не
виконуватиметься
чинне
законодавство, це призведе до
невиконання місцевого бюджету,
відмови від поставлених цілей
4
–
цілі
прийняття Цей регуляторний акт відповідає
регуляторного
акта,
які потребам у розв’язанні визначеної
можуть
бути
досягнуті проблеми та принципам державної
повною мірою (проблема регуляторної
політики.
більше існувати не буде)
Затвердження такого регуляторного
акта
забезпечить
поступове
досягнення встановлених цілей.

Вигода
(підсумок)

Альтернатива 1

відсутні

Альтернатива 2

додаткові
надходження
до
селищного бюджету;
враховує пропозиції
фізичних
та
юридичних осіб, які
прийняли участь в
обговорені
проекту
рішення.

Рейтинг

Коментарі щодо присвоєння
відповідного балу

прийняття
акту
не
досягнуті
продовжує

Витрати (підсумок)

Рішення
про
встановлення єдиного
податку на 2019 рік не
буде діяти у 2020
році,
що
значно
зменшить
надходження
до
місцевого бюджету і
призведе
до
належного
фінансування програм
соціальноекономічного
розвитку.
забезпечення
проходження
регуляторної
процедури
проекту
рішення;
Юридичні та фізичні
особи
будуть
сплачувати
єдиний
податок за ставками
згідно
рішення
селищної ради.

Обґрунтування відповідного
місця альтернативи у рейтингу

Не забезпечується
цілей

досягнення

Проблема існувати не буде,
оскільки
буде
прийняте
відповідне рішення
Цей
регуляторний
акт
відповідає
принципам
державної
регуляторної
політики, його прийняття
забезпечить
поступове
досягнення
встановлених
цілей.

Аргументи щодо переваги обраної
Оцінка ризику зовнішніх
альтернативи/причини відмови від чинників на дію запропонованого
альтернативи
регуляторного акта

Даний регуляторний акт відповідає
принципам державної регуляторної
політики, його прийняття забезпечить
поступове досягнення встановлених
цілей.
Альтернатива
1 Рішення про встановлення єдиного
податку на 2019 рік не буде діяти у
(залишення
існуючої ситуації) 2020 році, що значно зменшить
надходження до місцевого бюджету і
призведе до належного фінансування
програм
соціально-економічного
розвитку.

Альтернатива 2
(прийняття
регуляторного
акту)

Зміни чинного законодавства
України можуть призвести до
необхідності внесення змін до
регуляторного акта.
Не відповідність вимогам чинного
законодавства

Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 2, яка забезпечить регулювання шляхом прийняття рішення.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми.
Дія регуляторного акта є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі
оподаткування, досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього аналізу, вбачається цілком
реальним.
Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню
органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих
податків і зборів.

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна
розв’язати проблему:

- вирішити питання встановлення розміру ставок єдиного податку пропонується шляхом ухвалення
запропонованого рішення Теплицької селищної ради. Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення
проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі
оподаткування.
Заходи, які має здійснити Теплицька селищна рада для впровадження цього
регуляторного акта:
1.
Забезпечити інформування громадськості про проект регуляторного акта через
розміщення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта в засобах масової
інформації: на сайті Теплицької селищної ради ( www.teplyk-vin.gov.ua) в розділі «Регуляторна
діяльністьПроект регуляторного акту і Аналіз регуляторного впливу», Теплицької районної ради
(www.teprada.gov.ua) в розділі «Теплицька селищна ради  Регуляторна діяльність» з метою
отримання зауважень та пропозицій
2.
Обговорення проекту регуляторного акта із залученням суб’єктів господарювання.
3.
Надати проект регуляторного акту постійній комісії Теплицької селищної ради 7
скликання з питань землекористування, підприємницької діяльності та регуляторної політики з
метою надання експе6ртного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту.
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

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємства разом) у загальній
кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10%, тому
розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва
здійснюється згідно Тесту малого підприємництва (додаток 1).
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Даний регуляторний акт є загальнообов’язковим до застосування на території Теплицької селищної ради.
Термін дії запропонованого регуляторного акту – один рік (2020).
Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинним законодавством.
Внесення змін або відміна регуляторного акту можлива у разі зміни чинного законодавства.
8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акту принесе вигоди без
необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.
Виходячи з цілей державного регулювання, визначені для відстеження результативності цього регуляторного
акта обрано такі прогнозні статистичні показники:
Роки дії регуляторного акта
Показник
2018
2019
2020

Кількість
платників
єдиного
податку,
на
яких
поширюватиметься регуляторний акт (осіб),
у тому числі:
- юридичних осіб
- фізичних осіб
Надходження до місцевого бюджету від сплати
земельного податку (грн.) – всього, в т.ч. від:
- юридичних осіб
- фізичних осіб
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або
фізичних осіб з основних положень акта, (%)

418

418

418

46
372

46
372

46
372

4047561,07
1208917,24
2838643,83
100

4238000
1273000
2965000
100

4238000
1273000
2965000
100

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії
регуляторного акта
Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного
відстеження результативності регуляторного акту.
Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитись статистичним методам.
Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 6 місяців після набуття ним чинності.
Повторне відстеження проводитиметься через рік після набрання чинності регуляторним актом.
Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися виконкомом селищної ради шляхом аналізу
статистичних даних чисельності платників податку та надходження коштів до селищного бюджету.
Селищний голова

Р.Трамбовецький

Додаток 1
до проведення аналізу впливу регуляторного
акта
ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та
визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено
розробником у період з “10” березня 2019 р. по “10” квітня 2019 р.

Вид консультації (публічні консультації
прямі (круглі столи, наради, робочі
Кількість
зустрічі тощо), інтернет-консультації
№ п/п
учасників
Основні результати консультацій (опис)
прямі (інтернет-форуми, соціальні
консультацій, осіб
мережі тощо), запити (до підприємців,
експертів, науковців тощо)
1

Засідання постійної комісії селищної
ради з питань питань бюджету,
фінансів, комунальної власності та
приватизації

2

Робоча зустріч

3

Спільне засідання постійних комісій
селищної ради з питань:
- землекористування підприємницької
діяльності та регуляторної політики
- бюджету, фінансів, комунальної
власності та приватизації

5

Обговорення необхідності прийняття
зазначеного проекту регуляторного
акта

8

Отримання інформації та пропозицій
від
суб’єктів
господарювання
(фізичних та юридичних осіб),
представників фіскальної служби

10

Обговорення узгодженого проекту
рішення щодо встановлення ставок та
пільг із сплати земельного податку на
2020 рік

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 418 (одиниць), у тому числі
малого підприємництва 46 (одиниць) та мікропідприємництва 372 (одиниць);
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема
справляє вплив 86% (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
У перший рік
№ п/
(стартовий рік
Періодичні (за Витрати за п’ять
Найменування оцінки
п
впровадження
наступний рік)
років
регулювання)
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв,
0
0
0
машин, механізмів)
2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний
0
0
0
облік у визначеному органі державної влади чи
місцевого самоврядування
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні
0
0
0
витрати - витратні матеріали)
4
Процедури обслуговування обладнання (технічне
0
0
0
обслуговування)
5
Інші процедури (уточнити) – сплата податку, грн.
10138,76
0
0
6
Разом, гривень
10138,73
0
0
Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
7
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні
418
0
0
виконати вимоги регулювання, одиниць
8
Сумарно, гривень
4238000
0
0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та
звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993 години (норми
тривалості робочого часу на 2019 рік відповідно до листа Мінсоцполітики від 08.08.2018 № 78/0/206-18
«Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік»);
використовується мінімальна заробітна плата, яка згідно із Законом України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про
державний бюджет України на 2019 рік» з 01.01.2019 у місячному розмірі становить 4173,0 грн., у погодинному
розмірі – 25,13 грн.
9
Процедури отримання первинної інформації про
0,3×25,13×1=
0
0
вимоги регулювання
7,54 грн
Оціночно: 0,3 години
формула:
витрати часу на отримання інформації про
регулювання, отримання необхідних форм та заявок
× вартість часу суб’єкта малого підприємництва
(заробітна плата) × оціночна кількість форм
10
Процедури організації виконання вимог регулювання
0,3×25,13×1=
0
0
Оціночно: 0,3 години
7,54 грн
формула:
витрати часу на розроблення та впровадження
внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва
процедур на впровадження вимог регулювання ×
вартість часу суб’єкта малого підприємництва
(заробітна плата) × оціночна кількість внутрішніх
процедур
11
Процедури офіційного звітування
1,5×25,13×1=
0
0
Оціночно: 1,5 годин
37,70 грн
формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок
звітування щодо регулювання, отримання необхідних
форм та визначення органу, що приймає звіти та
місця звітності + витрати часу на заповнення
звітних форм + витрати часу на передачу звітних
форм (окремо за засобами передачі інформації з
оцінкою кількості суб’єктів, що користуються
формами засобів – окремо електронна звітність,
звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) +
оцінка витрат часу на корегування (оцінка
природного рівня помилок)) × вартість часу
суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)
× оціночна кількість оригінальних звітів × кількість
періодів звітності за рік
12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
0
0
0
13
Інші процедури (уточнити)
0
0
0
14
Разом, гривень
52,78
0
0
Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що
418
Х
0
повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
16
Сумарно, гривень
22062,04
Х
0
формула:
відповідний стовпчик «разом» × кількість суб’єктів
малого підприємництва, що повинні виконати
вимоги регулювання (рядок 4 × рядок 5)
Бюджетні витрати
на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного
органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:
Не передбачено
Процедура регулювання суб’єктів
Планові Вартість часу
Оцінка
Оцінка
Витрати на
малого підприємництва
витрати співробітника
кількості
кількості
адміністрування
(розрахунок на одного типового
часу на
органу
процедур за суб’єктів, що регулювання*
суб’єкта господарювання малого
процедуру
державної
рік, що
підпадають під (за рік), гривень
підприємництва - за потреби окремо
влади
припадають дію процедури
для суб’єктів малого та мікровідповідної
на одного
регулювання
підприємництв)
категорії
суб’єкта
(заробітна

плата)
0

1. Облік суб’єкта господарювання, що
0
0
0
0
перебуває у сфері регулювання
2. Поточний контроль за суб’єктом
0
0
0
0
0
господарювання, що перебуває у
сфері регулювання, у тому числі:
камеральні
0
0
0
0
0
виїзні
0
0
0
0
0
3. Підготовка, затвердження та
0
0
0
0
0
опрацювання одного окремого акта
про порушення вимог регулювання
4. Реалізація одного окремого рішення
0
0
0
0
0
щодо порушення вимог регулювання
5. Оскарження одного окремого
0
0
0
0
0
рішення суб’єктами господарювання
6.
Підготовка
звітності
за
0
0
0
0
0
результатами регулювання
Разом за рік
Х
Х
Х
Х
0
Сумарно за п’ять років
Х
Х
Х
Х
0
*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається
шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на
кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.
Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу
діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) –
не передбачає.

№
1
2

3
4
5

Розрахунок сумарних витрат
суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Перший рік регулювання
Показник
За п’ять років
(стартовий)
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого
4238000
0
підприємництва на виконання регулювання
Оцінка вартості адміністративних процедур для
22062,04
0
суб’єктів малого підприємництва щодо
виконання регулювання та звітування
Сумарні витрати малого підприємництва на
4260062,04
0
виконання запланованого регулювання
Бюджетні витрати на адміністрування
0
0
регулювання суб’єктів малого підприємництва
Сумарні витрати на виконання запланованого
4260062,04
0
регулювання

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого
регулювання
Процедура, що потребує корегування
Корегуючий механізм
Не передбачено

Не передбачено

Сумарні витрати малого
Сумарні витрати малого
підприємництва на
підприємництва на виконання
Показник
виконання запланованого
запланованого регулювання
регулювання за п’ять років,
за перший рік, гривень
гривень
Заплановане регулювання
4260062,04
0
За умов застосування компенсаторних механізмів для
Не передбачено
Не передбачено
малого підприємництва
Сумарно: зміна вартості регулювання малого
0
0
підприємництва

Селищний голова

Р.Трамбовецький

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
Експертний висновок
щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту
«Про встановлення ставок єдиного податку на території
Теплицької селищної ради на 2020 рік»
НАЗВА РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ: «Про встановлення ставок єдиного податку
на території Теплицької селищної ради на 2020 рік».
ПРОБЛЕМА:
Відповідно до статті 12.3.4. Податкового кодексу 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).
Зміни, які часто вносяться до податкового законодавства, вимагають щорічного
прийняття органами місцевого самоврядування регуляторних актів із встановлення
місцевих податків.
Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території
Теплицької селищної ради ставок єдиного податку на 2020 рік.
Проблемою є те, що в разі не встановлення селищною радою місцевих податків,
будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі
України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких
ставок. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за
додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевий
бюджет, що у свою чергу надасть можливість спрямувати отримані кошти від сплати
податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення
інфраструктури населеного пункту. Для цього необхідно проведення регуляторної
процедури.
ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ:
Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних
цілей:
- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства
- наповнення дохідної частини селищного бюджету.
МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ:
Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства.
Прийняття такого регуляторного акту є доцільним, він відповідає принципам державної
регуляторної політики (ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»).
Розробником проекту регуляторного акту підготовлено аналіз регуляторного
впливу відповідно до вимог, зазначених у ст.8 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту розміщено на сайті

Теплицької селищної ради ( www.teplyk-vin.gov.ua) в розділі «Регуляторна
діяльністьПроект регуляторного акту і Аналіз регуляторного впливу», Теплицької
районної ради (www.teprada.gov.ua) в розділі «Теплицька селищна ради  Регуляторна
діяльність».
Проект рішення встановлює чіткі вимоги та регулює права та обов’язки суб’єктів,
на які поширюється його дія. На даний час немає об’єктивних обставин, які б
перешкоджали впровадженню та виконанню вимог даного регуляторного акту
фізичними і юридичними особами. Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію
регуляторного акту є зміна законодавства щодо питань оподаткування.
Перевагами у досягненні визначених цілей є:
- зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
- збільшення надходжень до селищного бюджету;
- підвищення рівня використання економічних ресурсів населеного пункту.
При здійсненні регуляторної діяльності розробником будуть розглядатися
обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані в установленому
законом порядку суб’єктами господарювання.
Даний регуляторний акт є загальнообов’язковим до застосування на території
Теплицької селищної ради.
Термін дії запропонованого регуляторного акту – 2020 рік
Внесення змін або відміна регуляторного акту можлива у разі зміни чинного
законодавства.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
При прийнятті регуляторного акту очікується збільшення надходжень від сплати
податку, що надасть можливість збільшувати витрати на реалізацію заходів з виконання
селищних програм.
Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акта
принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органу місцевого
самоврядування.
До кількісних показників належать: чисельність платників податку та суми коштів
від сплати податку.
Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування
селищних програм за рахунок збільшення надходжень до селищного бюджету від сплати
податку.
Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись шляхом
аналізу інформації щодо сум надходжень до бюджету розвитку від даного податку на
території Теплицької селищної ради:
- даних фінансового відділу виконавчого апарату Теплицької селищної ради;
- соціологічного опитування суб’єктів підприємницької діяльності;
- оперативних даних.
У відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», «Методики відстеження результативності
регуляторного акта», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від
11.03.2004 року №308, буде проводитись базове відстеження результативності
регуляторного акту у встановлений термін.
Голова постійної комісії з питань
землекористування, підприємницької
діяльності та регуляторної політики

А. Шандурська

