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Положення  
про єдиний податок для суб’єктів господарювання,  

які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
і віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених 

у підпунктах 1,2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України  
 
1. Платники податку 
Платники податку визначені пунктом 291 Податкового кодексу України. 
 
2. Об’єкт оподаткування 
Об’єкт оподаткування визначено статтею 292 Податкового кодексу 

України. 
 
3. База оподаткування 
Базу оподаткування визначено статтею 292 Податкового кодексу України. 
 
4. Порядок нарахування, строки та порядок сплати податку, строки та 

порядок подання звітності  
Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності визначені 295-299 Податкового кодексу України. 
 
5. Ставки податку 
5.1. 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 - у відсотках 
(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна 
плата) з розрахунку на календарний місяць. 

5.2. Встановити  ставки єдиного податку на території Рожнятівської 
територіальної громади  для фізичних осіб - підприємців, на один 
календарний місяць залежно від виду діяльності згідно національного 
класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту 
України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами: 

1) для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків 
від прожиткового мінімуму працездатних осіб встановленого законом на 1 
січня податкового (звітного) року; 

2) для другої групи платників єдиного податку в розмірі 20 відсотків 
від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року. 



3) відповідно до Податкового кодексу України розділ XIV гл. 1 ст. 
293 «Ставки єдиного податку», у разі здійснення платниками єдиного 
податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш 
як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних 
територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним 
планом формування територій громад, застосовується максимальний 
розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної 
групи таких платників єдиного податку. 
 
6. Податковий період 
Податковий період для платників єдиного податку визначено статтею 294 

Податкового кодексу України. 
 
 
 
Секретар селищної ради                                                        Т.Михайлишин 

 


