УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХI сесія VII скликання
РІШЕННЯ
від 21 листопада 2017року

сел. Безлюдівка

«Про встановлення ставок
єдиного податку
для фізичних осіб –
підприємців»
Заслухавши інформацію секретаря виконкому ПІДКОПАЙ А.В.
відповідно до ст.293.2 Податкового Кодексу України, із змінами та деяких
інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень, керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Безлюдівської селищної

ради ставки

єдиного податку для фізичних осіб- підприємців згідно з додатком 1.
2. Протягом дес`яти днів з дня прийняття даного рішення секретарю
ради ТОКАР Г.В. оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в
інший можливий спосіб.
3. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власності.

Безлюдівський селищний голова

М.М.Кузьмінов

Додаток
до рішення ХХІ сесії VII скликання
Безлюдівської селищної ради
від 21 листопада 2017 року
Ставки єдиного податку
для фізичних осіб-підприємців
на території селища Безлюдівка
1

Перша група
фізичні особи

10%- розміру
прожиткового
мінімуму
працездатних
осіб
встановленого
на 1 січня
податкового
(звітного)
року

2

Друга група
фізичні особи

10%- розміру
мінімальної
заробітної
плати
встановленої
на 1 січня
податкового
(звітного)
року

Безлюдівський селищний голова

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 300000 гривень
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
та обсяг доходу не перевищує
1 500 000 гривень.

М.М.Кузьмінов

