
Додаток 8
до рішення 41 сесії VIII 
скликання
Бабчинецької сільської ради « Про 
встановлення місцевих 
податків та зборів на 2021 рік » 
від 22 червня 2020 р

Єдиний податок для суб»єктів господарювання, які застосовують 
спрощено систему оподаткування, обліку та звітності і віднесені до 
першої та другої групи платниквів єдиного податку, визначених у 
підпунктах 1,2 пукнкту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, та 
його елементи
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 визначена пунктом 292 Податкового кодексу 

України
4. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період визначений статтею 294 Податкового 

кодексу України.
5. 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.
6. Ставки податку.
Ставки податку для фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих на 

території Бабчинецької сільської ради Чернівецького району 
Вінницуької області , за один календарний місяць залежно від виду 
господарської діяльності згідно Національного класифікатора 
У країни,затвердженого наказом Держспоживстандарту України від
11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами:

- для першої групи платників єдиного податку, в залежності від 
виду господарської діяльності - 10 відсотків до розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 
податкового (звітного) року .

- для другої групи платників єдиного податку в залежность від 
виду господарської діяльності 20 відсотків до розміру мінімальної 
заробітної плати встановленої законом на 01 січня податкого (звітного ) 
року.



єдиного податку визначеного
7. Податковий період .

Податковий період для платників 
статтею 294 Податкового кодексу України .

8. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

визначено статтею 295 кодексу України.
9. Ведення обліку да- '-подання звітності визначено статтею 296 

Податкового кодексу України-;

Секретар сільської ради "' 5 ' \  • 22'  Чорнопищук В.В.
ївїдУ*?)


