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Вiдповiлно п.24 ст.26 Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi",
ст.29З Податкового Кодексу Украiни, Закону Украiни J\Ъ 466-IX вiд 16.0l .2020 р. "Гlро
внесення змiн до Податкового кодексу Украiни щодо вдосконалення адмiнiстрування
податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi",
ЗаКОНУ УКРаiни JЮ 540-IX вiд 30.03.2020 р. "Про внесення змiн до деяких законодав.lих aKTiB
УкраТни, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у
зв'язку з поширенням KopoнaBipycHoi хвороби (COVID-l9)", MicbKa рада

вирiшила:

l. Внести змiни до рiшення 45 cociT MicbKoi ради7 скликання вiд 14.06.2019 р. NЬ 96
"Про затвердження Положення про единий податок та встановлення ставок единого
податку". а саме:

- пункт 5 виклю.tити з даного рiшення;
викласти додаток 1 "Положення про сдиний податок" у новiй рслакrrii
(лолаеться).

ffaHe рiшення оприлюднити в засобах MacoBoi iнформачii та на офiцiйному веб-сай,гi
Миргоролськоi мiськоi ради.

Контролlь за виконанням даного рiшення покJIасти на постiйну KoMiciro MicbKoi pal_l].i з

питань житлово-комунального господарства, булiвничтва, торгоI]еJrьно],о
обслуговування, транспорту, зв'язку, екологiчноi полiтики (Говоруха О.Б.) та на
постlинч koМlcl

J рqди з питань бюджету, iнвестицiй та пiдприсмництва
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Додаток до рiшення
п'ятдесят cboMoi cecii
MicbKoi ради
сьомого скликання
вiд 10 липtш 2020 року Jф l27

ПОЛОЖЕННЯ
про €диний податок

1,. Загальнi положення
1.1 единий податок запроваджу€ться на територii Миргоролськоi MicbKoT ради на

пiдставi Податкового Кодексу Украiни J\!2755-VI вiд 02,|2.20110 року iз змiнами та

доповненнями, Фiксованi ставки сдиного податку встановлюються мiсьttими радами для

фiзичних осiб - пiдприемцiв, якi здiйснюють дiяльнiсть, залежно вiд виду господарськоi

дiяльностi, з розрахунку для першоi та другоi груп платникiв сдиного податку. Ставки
податку дJlя платникiв сдиного податку третьоi та четвертоi груп визначено Кодеtссом 'га не

потребують встановлення рiшеннями мiсuевих рад.
I.2 Копiя прийнятого рiшення про встановленнrI мiсцевих податкiв та зборiв

надсиласться у десятиденний строк з дня оприлюднення до органу державноi подztтковоi

служби, в якому перебувають на облiку платники вiдповiдних мiсцевих податкiв та зборiв.

2. Платники податку
2.1. Юридична особа чи СГЩ - фiзична особа може самостiйно обрати спрощену

систему оподаткування, якщо така особа вИповiдае вимогам, встановленим цим пуНкТОМ.

2.2. Су6'екти господарювання,.якi застосовують спроuдену систему оподаткуванI]я,
облiку та звiтностi, подiляються на TaKi групи платникiв €диного податку:

2.Z.3 перша група _ фiзичнi особи - пiдприемцi, якi не використовують працк)

найманих осiб, здiйснюють виключно роздрiбний продаж ToBapiB з торговельних мiсць на

ринках таJабо провадять господарську дiяльнiсть з надання побугових послуг населенню i

обсягдсiходуяких протягом календарного року не перевищус 1 000 000 гривень;
2.2.4 друга гругrа - фiзичнi особи - пiдприсмцi, якi здiйснюють господарську

дiяльнiсть з надання послуг, у тому числi побуrових, платникам единого податку таlабо
населенню, виробництво таlабо продаж ToBapiB, дiяльнiсть у сферi ресторанноГо
господарства, за умови, що протягом календарного року вiдповiдають сукупностi таких
критерiiв:

не використовують працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають З ниМи

утрудових вiдносинах, одночасно не перевищуе 10 осiб;
- обсяг доходу не перевищуе 5 000 000 гривень.

.Щiя цього пiдпункту не пощирюсться на фiзичних осiб - пiдприемцiв, якi надають

посередницькi послуги з купiвлi, продажу, оренди та оцiнювання нерухомого майна (група

70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здiйснюють дiяльнiсть з виробництва, постачанttя,

продажу (реалiзацii) ювелiрних та побугових виробiв з лорогоцiнних металiв, дорогоцiнного
камiння, дорогоцiнного камiння органогенного угворення та напiвдорогоцiнного камiння.

TaKi фiзичнi особи - пiдприемцi належать виключно до TpeTboi групи платникiв сдиног0

пOдатку, якщо вiдповiдають вимогам, встановленим для TaKoi групи;
2,2.5 третя група - фiзичнi особи - пiдприсмцi, якi rle використовують працю найманих

осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, не обмежена та



юридичнi особи - суб'екти господарювання буль-якоi органiзаuiйно-правовоi форми, у яких
протягом каJrендарного року обсяг доходу не перевищуе 7 000 000 гривень;

2.2.6 четверта група - четверта група - сiльськогосподарськi товаровиробники:

а) юридичнi особи незалежно вiд органiзацiйно-правовоi форми, у яких tIacTKa

сiльськогосподарського товаровиробництва за попереднiй податковий (звiтний) piK дорiвнюс
або перевищус 75 вiдсоткiв;

б) фiзичнi особи - пiдприсмui, якi провадять дiяльнiсть виключно в NIe}Kax

фермерського господарства, заресстрованого вiдповiдно до Закону Украiни "Про фермерське
господарство", за умови виконання сукупностi таких вимог:

здiйснюють виключно вирощування, вiдгодовування сiльськогосподарськоi пролукцiТ,
збирання, вилов, переробку TaKoi власновирощеноi або вiдгодованоi пролукчii та ii пролаж;

провадять господарську дiяльнiсть (KpiM постачання) за Micueм податковоi адресl.t;
не використовують працю найманих осiб;
членами фермерського господарства такоТ фiзичноТ особи е лише члени ii ciM'T у

визначеннi частини другоi cTaTTi 3 Сiмейного кодексу Украiни;
площа сiльськогосподарських угiдь таlабо земель водного фонду у власностi таlабо

користуваннi членiв фермерського господарства становить не менше двох гектарiв, але не
бiльше 20 гектарiв.

2.3 Не можугь бути платниками €диного податку першоТ - TpeTboi груп:
2.3.7 суб'е.кти господарювання (юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприсмцi), якi

здlиснюють:
2,З,1.1 дiяльнiсть з органiзацii, проведення азартних iгор, лотерей (KpiM

розповсюдження лотерей), парi (букмекерське парi, парi тоталiзатора) ;

2.З.1.2 обмiн iноземноi валюти;
2.З.1,3 виробництво, експорт, iмпорт, продаж пiдакцизних ToBapiB (KpiM розлрiбного

продажу паливно-мастильних матерiалiв в €мностях до 20 лiтрiв та дiяльностi фiзичних осiб,
пов'язаноi з роздрiбним продажем пива та столових вин);

2.з.1.4 вилобугок, виробництqо, реалiзацiю дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного
камiння, у тому числi органогенного fгворення (KpiM виробництва, постачання, продажу
(реалiзацiТ) ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних MeTa-rriB, лорогочiнного камiння,
дорогоuiнного камiння органогенного угворення та напiвдорогоцiнного камiння);

2.З.|.5 видобугок, реалiзацiю корисних копалин, KpiM реалiзацii корисних копалин
мiсцевого значення;

2.З,\.6 дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництвq KpiM дiяльностi у сферi
страхрання, яка здiйснюеться страховими агентами, визначеними Законом Украiни "Про
страхрання", сюрвейерами, аварiйними комiсарами та аджастерами, визначеними роздiломl
III Податкового Колексу;

2,3.1.7 дiяльнiсть з управлiння пiдприсмствами;
2.3.|.8 дiяльнiсть з надання послуг пошти (KpiM Kyp'epcbкoi дiяльностi), дiяльнiсть з

надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та
експлуатацiТ телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку
(мiсчевого, мiжмiського, мiжнарgдного), дiяльнiсть з надання послуг фiксованого
телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкачiйноi мережi
з правом технiчного обслуговування i надання в користування каналiв електрозв'язку
(мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного), дiяльнiсть з надання послуг рухомого (мобiльного)
телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатаuii
телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку, дiяльнiсть з

надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацii телекомунiкацiйних мереж,
мереж ефiрного теле- i радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж;



2,3.|.9 дiяльнiсть з продажу предметiв мистецтва та антикварiату, дiяльнiс,гь з

органiзацii торгiв (аукцiонiв) виробами мистецтва, предметами колекuiонування або

антикварiату;
2.З1.10 дiяльнiсть з органiзацii, проведення гастрольних заходiв;
2.3,2 фiзичнi особи - пiдприемцi, якi здiйснюють технiчнi випробування ,га

дослiдження (група 74.3 КВЕД ЩК 009:2005), дiяльнiсть у сферi аудиту;
2.3.3 фiзичнi особи - пiдприемцi, якi надають в оренду земельнi дiлянки, загальна

площа яких перевищус 0,2 гектара, житловi примiщення таlабо ix частини, заг€ulьна пЛОЩа

яких перевищус 100 квадратних MeTpiB, нежитловi примirцення (споруди, будiвлi) таlабо ix
частини, загальна площа яких перевищус 300 квадратних MeTpiB;

2.4.4 cTpaxoBi (перестраховi) брокери, банки, крелитнi спiлки, ломбарди, лiзинговi
компанii, довiрчi товариствц cTpaxoвi компанii, установи накопичувального пенсiйного
забезпечення, iнвестицiйнi фонди i компанiт, iншi фiнансовi установи, визначенi законом;

ресстратори цiнних паперiв;
2.4.5 су6'екти господарювання, у статуIному капlтшI1 яких сукупнlсть часТок, ЩО

належать юридичним особам, якi не е платниками единого податку, дорiвнюс або пеРевИщУС

25 вiдсоткiв;
2.4.6 представництв4 фiлii, вiддiлення та iншi

особи, яка не е платником сдиного податку;
2,4.1 фtзпчнi та юридичнi особи - нерезиденти;
2.4,8 суб'екти господарювання, якi на день подання заяви про ре€страцiю платниttом

€диного податкУ маютЬ податковий борг, KpiM безнадiйного податкового боргу, що виник

внаслiдок дii обставин непереборноi сили (форс-мажорних обставин).
2.5 Не можуть бути платниками единого податку четвертоi групи:
2.5.1 су6'екти господарювання, у яких понад 50 вiдсоткiв доходу, отриманОГО вiД

продажу сiльськогосподарськоi продукчii власного виробництва та продуктiв Ti переробки,

становить лохiд вiл реалiзацiТ декоративних рослин (за винятком зрiзаних KBiTiB, вирощених

на угiддях, якi належать сiльськогосподарському товаровиробнику на правi власностi абс;

наданi йому в користування, та продуктiв ix переробки), диtсих тварин i птахiв, хутряних
виробiв i хутра (KpiM xyTpoBoi сировини);

2.5.2 суб'екти господарювання, що провадять дiяльнiсть з виробництва пiдакцизних
ToBapiB, KpiM виноматерiалiв виноградЕих (коди згiдно з УКТ ЗiЕД 2204 29 , 2204 З0),

вироблених на пiдприсмствах первинного виноробства для пiдприсмств втори[{ного

виноробсТва, якi використОвуютЬ TaKi виноматерiали лля виробництва готовоi продукцii, вин

виноградних, вин плодово-ягйних таlабо напоiв медових, вироблених та розлитих у

сtIоживчу тару малими виробництвами виноробноi продукчii з виноматерiалiв виключно

власногО виробницТва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодiв, ягiд, виногрttду.

меду власного виробництва, а також kpiM електричноi енергii, виробленоi квалiфiкованими
когенерацiйними установками таlабо з вiдновлюваних джерел енергii (за умови, що дохiд вiд

реалiзаuii TaKoi енергiТ не перевищус 25 вiдсоткiв доходу вiд реа.гliзацii продукuiТ (ToBapiB,

робiт, послуг) такого суб'екта господарювання);
2.5.3 су6'ект господарювання, який станом на 1 сiчня базового (звiтного) рокУ Ма€

податковий борг, за винятком безралiйного податкового боргу, який виник внаслiдОк дii
обставин непереборноi сили (форс-мажорних обставин).

3. Об'скт та база оподаткування для платникiв
€диного податку четвертоi групи

З.1 Об'ектом оподаткуваншl для платникiв сдиного податку четвертоТ групи € пJ]оtца

сiльсьttогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ i багаторiчних насаджень) т,а/або

земель водного фонду (внуrрiшнiх водойм, озер, cTaBKiB, водосховиш), що перебувас у

власностi сiльськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому
числi на умовах оренди.

вiдокремленi пiдроздiли юридичноj



3.2 Встановити, що база оподаткування единим податком для платникiв единого
податку четвертоi групи (сiльськогосподарських товаровиробникiв) визначаеться з

урахуванням таких особливостей :

3.2.1 Базою оподаткування податком для платникiв единого податку четвертоТ групи
для сiльськогосподарських товаровиробникiв е нормативна грошова оцiнка одного гектара
сiльськогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ i багаторiчних насаджень), з

урахуванням коефiцiснта iндексацiТ, визначеного за станом на 1 сiчня базового податкового
(звiтного) року вiдповiдно до порядку, встановленого цим Кодексом.

3.2.2 Базою оподаткування податком для платникiв единого податку четвертоi групи
для земель водного фонду (внугрiшнiх водоЙм, оз€р, cTaBKiB, водосховищ) е нормативна
грошова оцiнка рiллi в Автономнiй Республiцi Крим або в областi, з урахуванняN,l
коефiцiснта iндексацii, визначеного за станом на 1 сiчня базового податкового (звiтного)
року вiдповiдно до порядку, встановленого цим Кодексом.

3.3 Пiдставою для нарахування единого податку платникам четвертоi групи с данi
державного земельного кадастру таlабо данi з державного ресстру речових прав на нерухоме
майно.

Щентральнi органи виконавtlоi влади, що реалiзують державну полiтику у сферi
земельних вiдносин та у сферi державноi реестрацii речових прав на нерухоме майно,
щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця, а також за запитом вiдповiдного
контролюючого органу за мiсцезнаходженням земельноi дiлянки подають iнформаuiю,
необхiдну для обчислення i справляння податку у порядку, встановленому Кабiнетопt
MiHicTpiB УкраТни.

4.Ставки €диного податку
4.1 Ставки единого податку для платникiв першоI групи встановлюються у вiдсотках

(фiксованi ставки) до розмiру прожиткового MiHiMyгnly для працездатних осiб, встановленого
законом на l сiчня податкового (звiтного) року, другоi групи - у вiдсотках (фiксованi ставки)
ло розмiру MiHiMarrbHoi заробiтноi плати, встановленоi законом на 1 сiчня податкового
(звiтного) року, третьоi групи - у вiдсотках до доходу (вiдсотковi ставки).

4.2 Фiксованi ставки сдиного податку встановлено вiдповiдно додатка , що с
невiд'смною частиною цього Положення NIя фiзичних осiб - пiдприсмuiв, якi здiйснюють
господарську дiяльнiсть, зЕrлежно вiд виду господарськоi дiяльностi, з розрахунку на
календарний мiсяць.

4.3 Вiдсоткова ставка единого податку для платникiв TpeTboi групи встановлю€ться у
розмiрi:

4.3.1 3 вiдсотки доходу - у разi сплати податку на додану BapTicTb згiдно з Податковим
Кодексом;

4.З.2 5 вiдсотки доходу - у разi включення податку на додану BapTicTb до складу
единого податку.

Для фiзичних осiб - пiдприсмцiв, якi здiйснюють дiяльнiсть з виробництва,
постачання, продажу (реалiзацiТ) ювелiрних та побуrових виробiв з дорогоцiнних металiв,
дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного угворення та
напiвдорогоцiнного камiння, ставка€диного податку встановлю€ться у розмiрi, визначеному
пiдпунктом 4.3.2 цього Положення.

4.4 Ставка единого податку встановлюсться для платникiв единого податку першоi -

третьоi групи (фiзичнi особи - пiдприемцi) у розмiрi 15 вiдсоткiв при умовах, викладених в

пiдпунктi 293.4 cTaTTi 293 Податкового Кодексу
4.5 Ставки €диного податку для платникiв TpeTboi групи (юридичнi особи)

встановлюються у подвiйному розмiрi ставок, визначених пунктом 4.3 цього Положення:
4.5.1 до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пiдпунктi З.2.2, цього

Положення.



4.5.2 до доходу, отриманого при застосуваннi iншого способу розрахункiв, Hix<

зазначений у чiй главi;
4.5.3 до доходу, отриманого вiд здiйснення видiв дiяльностi, якi не дають права

застосовувати спрощену систему оподаткрання.
4.6У разi здiйснення платниками сдиного податку першоi i другоi груп кiлькох видiв

господарськоi дiяльностi застосовусться максима.пьний розмiр ставки сдиного податку,
встановлениil для таких видiв господарськоi дiяльностi.

4.7 У разi здiйснення платниками единого податку першоi i другоi груп госполарськоi
дiяльностi на територiях бiльш як однiеi сiльськоi, селищноi або мiськоI ради застосовусться
максимаJIьний розмiр ставки сдиного податку, встановлений цiсю статтею для вiдповiдноj
групи таких платникiв €диного податку.

4.8.Щля платникЬ единого податку четвертоi групи розмiр ставок податку з одного
гектара сiльськогосподарських угiдь таlабо земель водного фонду залежить вiл категорii
(типу) земель, ix розташування та становить (у вiдсотках бази оподаткування):

_ для рiллi, сiножатей i пасовищ (KpiM рiллi, сiножатей i пасовищ, розташованих у
гiрських зонах та на полiських територiях, а також сiльськогосподарських угiдь, ц{о

перебувають в умовах закритого грунту) - 0,95;
- для багаторiчних насаджень (KpiM багаторiчних насаджень, розташованих у гiрських

зонах та на полiських територiях) - 0,57;
- для земель водного фонду -2,4З;
- для сiльськогосподарських угiдь, що перебувають в умовах закритого rрунту, - б,З3.

5. Податковий (звiтний) перiод
5.1 Податковим (звiтним) перiодом дJlя платникiв сдиного податку першоТ, лругоТ та

четвертоi груп € календарний piK.
Податковим (звiтним) перiодом для платникiв единого податку TpeTboi групи €

календарний квартал.
5.2 Податковий (звiтний) перiод починасться з першого числа першого мiсяця

податкового (звiтного) перiоду i закiнчуеться ocTaHHiM календарним днем останнього мiсяця
податкового (звiтного) перiоду.

Попереднiй податковий (звiтний) piK для новоуrворених сiльськогосподарських
товаровиробникiв - перiод з дня державноi ресстрацii до 3 1 грудня того ж року.

ГIодатковий (звiтний) перiод для сiльськогосподарських товаровиробникiв, lцо

лiквiдуються, - перiод з початку року до ix фактичного припинення.

6. Порядок нарахування та строки сплати €диного податку
6.1 Платники сдиного податку першоi i другоi груп сплачують сдиний податок

шляхом здiйснення авансового внеску не пiзнiше 20 числа (включно) поточного мiсяця.
TaKi платники сдиного податку можуть здiйснити сплату сдиного податку авансовим

внеском за весь податковий (звiтний) перiод (квартал, piK), але не бiльш як до кiнця
поточного звiтного року.

6.2 Нарахрання авансових BHecKiB для платникiв единого податку першоi i другоi
груп здiйснюеться контролюючимЙ органами на пiдставi заяви такого платника сдиного
податку щодо розмiру обраноi ставки €диного податку, з€uIви щодо перiоду щорiчноi
вiдпустки таlабо заяви щодо TepMiHy тимчасовоi втрати працездатностi.

6.3 ГLлатники сдиного податку третьоi групи сплачують сдиний податок протягом l0
календарних днiв пiсля граничного строку подання податковоi декларачiТ за податковий
(звiтний) квартал.

6.4 Сплата сдиного податку платниками першоi - третьоТ груп злiйснюсться за мiсцем
податковоi адреси.

б.5 Платники единого податку першоi i другоi груп, якi не використовуIоть працю
найманих осiб, звiльняються вiд сплати единого податку протягом одного календарного



мiсяця на piK на час вiдпустки, а також за перiол хвороби, пiдтвердженоТ копiею листка
(листкiв) непрацездатностi, якщо вона тривае 30 i бiльше календарних днiв.

б.6 Платники единого податку четвертоi групи:
6.6.1 самостiйно обчислюють суму податку щороку станом на 1 сiчня i не пiзнiше 20

лютого поточного року подають вiдповiдному контролюючому органу за
мiсцезнаходженням платника податку та мiсцем розташрання земельноi дiлянки податкову
лекларацiю на поточний piK за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
цього Кодексу;

б.6.2 сплачують пOдаток щоквартально протягом 30 ка.rrендарних днiв, що настають за

ocTaHHiM календарним днем податкового (звiтного) кварталу, у таких розмiрах:
у I кварталi - l0 вiдсоткiв;
у II кварталi - l0 вiдсоткiв;
у lI[ кварта_пi - 50 вiдсоткiв;
у IV кварталi - 30 вiдсоткiв;
6.6.3 перераховують в установлений строк зага"пьну суму коштiв на вiдповiдний

рахунок мiсцевого бюджету за мiсцем розташування земельноi дiлянки.

7. Ведення облiку i складення звiтностi
платниками €диного податку

1.| Платники сдиного податку першоi - третьоТ груп ведугь облiк у порядку,
визначеному пiдпунктами 296.|,l - 296.1.3 Податкового Кодексу.

7.2 Платники единого податку першоТ та другоi груп подають до контролю}очого
органу податкову декларацiю платника сдиного податку у строк, встановлений для рiчного
податкового (звiтного) перiоду, в якiй вiдображаються обсяг отриманого доходу, щомiся.тнi
aBaHcoBi внески.

7.3 Платники единого податку третьоi групи подають до контролюючого органу
податкову лекларачiю платника единого податку у строки, встановленi для квартального
податкового (звiтного) перiоду.

7.4 Податкова декларацiя подаqться до контролюючого органу за мiсцем податковоj
адреси.

8. Особливостi нарахування, сплати та подання звiтностi
з окремих податкiв i зборiв платниками €диного податку

8:l Платники единого податку звiльняються вiд обов'язку нарахування, сплати та
подання податковоТ звiтностi з таких податкiв i зборiв:

8.1.1 податку на прибугок пiдприсмств;
8.1.2 податку на доходи фiзичних осiб у частинi доходiв (об'екта оподаткування). що

отриманi в результатi господарськоi дiяльностi платника единого податку першоi - TpeTboi
групи (фiзичноi особи) та оподаткованi згiдно з цiсю главою;

8.1.3 податку на додану BapTicTb з операцiй з постачання ToBapiB, робiт та послуг.
мiсце постачання яких розташоване на митнiй територiТ Украiни, KpiM податку на додану
BapTicTb, що сплачусться фiзичними особами та юридичними особами, якi обрали ставку
единого податку, визначену пiдпуцктом 4.3.1 цього Положення, а також що сплачуеться
платниками €диного податку четвертоi групи;

8.1.4 податку на майно (в частинi земельного податку), KpiM земельного податку за
земельнi дiлянки, що не використовуються платниками сдиного податку першоi - TpeTboi
груп для провадження господарськоi дiяльностi та платниками единого податку четвертоi
групи для ведення сiльськогосподарського товаровиробництва;

8.1.5 peHTHoi плати за спецiальне використання води платниками единого податку
четвертоТ групи.



8.2 Нарахування, сплата та подання звiтностi з податкiв i зборiв iнших, нiж зазначенi у
пунктi 8.1 цього Положення, здiйснюються ппатниками сдиного податку в порядку, розмiрах
та у строки, встановленi Податковим Кодексом.

У разi ввезення ToBapiB на митну територiю Украiни податки i збори та митнi платежi
сплачуються платником единого псдатку на загальних пiдставах вiдповiдно до закOну.

8.3 Платник сдиного податку викону€ передбаченi Податковим Кодексом функuii
податкового агента у ра.зi нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на

доходи фiзичних осiб доходiв на користь фiзичноi особи, яка перебувае з ним у трудових або

цивiльно-правових вiдносинах,

9. ВiдповЦальнiсть платника сдиного податку
Платники сдиного податку несугь вiдповiдальнiсть вiдповiдно до Податкового

Кодексу за правильнiсть обчислення, свосчаснiсть та пOвноту сплати сум сдиного податку, а

також за своечаснiсть подання податкових декларачiй.

10. Контроль
Контроль за правильнiстю обчислення та свосчаснiстю сплати сдиного llollal"Ky

здiйснюеться органами !ПС.

Секретар Mic Наталiя Гирка


