БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖАШКІВСЬКИЙ РАЙОН
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
Код згідно з КОАТУУ 7120980800
від 12 червня 2019 року

№ 36-3/УІІ

Про місцеві податки і збори
на 2020 рік
Керуючись ст. 10, пп.12.3-12.4 ст. 12, ст.ст. 265, 266, 268, 268-1, 288,
292-1, 293 Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні», Баштечківська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Установити у 2020 році на території Баштечківської сільської ради
наступні місцеві податки і збори:
 Місцеві податки:
 транспортний податок;
 єдиний податок для юридичних та фізичних осіб
 Місцеві збори:
 Туристичний збір
 Збір за місця для паркування транспортних засобів;
 Акцизний податок
2. Транспортний податок
2.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому
числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним
законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.2. є
об’єктом оподаткування.
2.2. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло
не більше п'яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить
понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) року.
2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування
відповідно до підпункту 2.2.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі
25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який є об’єктом оподаткування
відповідно до п.2.2.
2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
2.6. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб
здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
3. Єдиний податок для юридичних та фізичних осіб
3.1. Платники єдиного податку
Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати
спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам,
встановленим главою 1 розділу XIV ПК, та реєструється платником єдиного
податку в порядку, визначеному встановленим главою 1 розділу XIV ПК.
3.2. 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 300000 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 1500000 гривень.
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 будьякої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг
доходу не перевищує 5000000 гривень;
- фізичні особи - підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі,
продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31КВЕД 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, якщо відповідають вимогам, встановленим для
такої групи;
Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:
1) суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи
підприємці), які здійснюють:

-

- діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім
розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
- обмін іноземної валюти;
- 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);
- 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);
- видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних
копалин місцевого значення;
- 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 цього Податкового кодексу України
- діяльність з управління підприємствами;
- діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку
(крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з
організації
торгів
(аукціонів)
виробами
мистецтва,
предметами
колекціонування або антикваріату;
- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
2) фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та
дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
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;
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;
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;
6) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи
юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
7) фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
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 (форсмажорних обставин).
4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний)
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:
- 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);
- 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;
- 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).
2.3. Ставки єдиного податку:
Ставки єдиного податку на 2020 рік встановлюються :
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, відповідно до додатку, що додається.
2) Ставки єдиного податку для платників другої групи - у відсотках
(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року, відповідно до додатку, що
додається.
3) для третьої та четвертої групи платників єдиного податку відсоткові
ставки встановлюються згідно Податкового кодексу
2.4. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої
групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова
оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і
багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за
станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку,
встановленого цим Кодексом.
Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи
для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є
нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області,
з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня

базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого
цим Кодексом
2.5. 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.
2.6. 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 застосовується
максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для
відповідної групи таких платників єдиного податку.
2.7. Податковий (звітний) період
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. 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.
2.8. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
- 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.
- Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок
протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової
декларації за податковий (звітний) квартал.
Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за
місцем податкової адреси.
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.
- Платники єдиного податку четвертої групи:
1. Самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше
20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної
ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у
порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;
2. Сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у
таких розмірах:
у I кварталі - 10 відсотків;
у II кварталі - 10 відсотків;
у III кварталі - 50 відсотків;
у IV кварталі - 30 відсотків;
3. Місцеві збори
3.1. Туристичний збір
3.1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної
одиниці, на якій діє рішення сільської,селищної,міської ради або ради
об’єднаної територіальної громади, про встановлення туристичного збору, та
тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі),визначених
підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті.
3.1.2. Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної
територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад, справляння збору може здійснюватися
такими податковими агентами:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими
підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї
статті, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового
розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1
цієї статті;
б)
квартирно-посередницькими
організаціями,
які
направляють
неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання
(ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті,
що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за
договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською
радою або радою об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із
законом та перспективним планом формування територій громад, справляти
збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та
оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради або
ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад.
3.1.3. Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що
створена згідно із законом та перспективним планом формування територій
громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання
(ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, у розмірі до
0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та до 5 відсотків - для в'їзного туризму
від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового
розміщення.
Встановити ставку податку за туристичний збір у розмірі 0,1 відсотка для внутрішнього туризму, та 1 відсотків - для в'їзного туризму від розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
3.1.4. Базою справляння є загальна кількість діб тимчасового розміщення у
місцях проживання(ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї
статті.
3.1.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
3.1.6.Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням
щоквартально,у визначений для квартального звітного періоду до податкової
декларації за звітний квартал.
3.2. Збір за місця для паркування транспортних засобів
3.2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення,
представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням міської ради
організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування
транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально
відведених автостоянках.
3.2.2. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням
міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних
засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або
інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди,
їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком
площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування

транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні".
3.2.3. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для
паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель,
споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
3.2.4. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1
квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та
провадження такої діяльності, у розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної
плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
3.2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному
кварталу.
3.2.6. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів,
обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал,
сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного
(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об'єкта оподаткування.
4. Акцизний податок
4.1. Платниками податку є:
4.1.1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території
України, у тому числі з давальницької сировини.
4.1.2. Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари
(продукцію) на митну територію України.
4.1.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари
(продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають
оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.
4.1.4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію),
підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари
(продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та
підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших
законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція)
підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.
4.1.5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи
розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну
територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку,
визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті 213 Податкового
кодексу України.
4.1.6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що
передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог.
4.1.7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання
підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за
1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі
порушення таких умов.
4.1.8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами
(продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від

оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання
підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов.
4.1.9. Особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює
реалізацію підакцизних товарів.
4.1.10.
Оптовий
постачальник
електричної
енергії.
4.1.11. Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її
поза
оптовим
ринком
електричної
енергії.
Не є платниками податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва
електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії
та/або з постачання електричної енергії, крім платників, зазначених в підпункті
4.1.10 цього пункту.
4.1.12. Особа - власник ввезеного на митну територію України вантажного
транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого
справляється акцизний податок.
4.1.13.Особа, яка реалізує пальне.
4.2. Об'єктами оподаткування є операції з:
4.2.1. реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);
4.2.2. реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних
товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки,
своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами
(продукцією) до статутного капіталу;
4.2.3. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;
4.2.4. реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних
товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за
якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів
(продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах
переходять у власність держави;
4.2.5. реалізації або передачі у володіння, користування чи розпорядження
підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України
із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного
законодавством, відповідно до пункту 213.3 статті 213 Податкового Кодексу;
4.2.6. обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що
перевищують встановлені норми втрат з урахуванням пункту 214.6 статті 214
Податкового Кодексу;
4.2.7. реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів;
4.2.8. оптового постачання електричної енергії;
4.2.9. переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного
засобу у підакцизний легковий автомобіль.
4.2.10. реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:
- отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені
зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних
накладних;

- ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно
оформленою митною декларацією;
- вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно
до підпункту 2.2.1 цього пункту, що підтверджені зареєстрованими акцизними
накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
4.3. База оподаткування
4.3.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою
оподаткування є:
4.3.1.1. вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній
території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними
цінами з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку;
4.3.1.2. вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України,
за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари
(продукцію), які він імпортує, з урахуванням податку на додану вартість та
акцизного податку;
4.3.1.3. вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану
вартість;
4.3.1.4. вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного
податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно
до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу.
4.4. Підакцизні товари та ставки податку:
4.4.1. Підакцизні товари та ставки податку визначаються відповідно до ст. 215
Податкового кодексу України.
5. Оприлюднити рішення на інформаційному стенді Баштечківської сільської
ради.
6. Контроль за сплатою місцевих податків та зборів здійснюється Жашківською
ДПІ Уманського управління Головного управління ДФС у Черкаській області,
за надходженням коштів від податків та зборів сільського бюджету –
спеціалістом ІІ категорії - землевпорядником.

Сільський голова

Примак В.І.

