IBAHIBCЬKA ДРУГА СIЛЬСЬКА РАДА
БАРВIНКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOi ОБЛАСТI
ЧЕРГОВА XI- СЕСIЯ ИI СКЛИКАННЯ

Вiд

рIшЕt{ня

04 червня 2020 року

лъ 1409

Про затвердження ставки €диного податку
по Iванiвськiй Щругiй сiльськiй радi
Вiдповiдно до ст, ст. l0,12, 293 Податкового Кодексу УкраiЪи, керуючись п.24 ч.|
ст.26 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, сесiя сiльськоi ради

ВИРIШИЛА:
, Затверлити на 2021 piK ставку €диного податку лля фiзичних осiб - пiдприемцiв, якi
здiйснюють господарську дiяльнiсть, незаJIежно вiд виду господарськоi дiяльностi, з

розрахунку на календарний мiсяць:
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розмiрi 10 (десяти) вiдсоткiв до розмiру
прожиткового мiнiмумуffiстановленого законом на 0l сiчня 202l року;
для платникiв другоi групи
розмiрi 20 (двадцяти) вiдсозкiв . до розмiру
мiнiмальноi заробiтноI плати, встановленоilзаконом на 0l сiчня 20?1 року;
для платникiв третьоi групи юридичнi особи у розмiрi З (трьох) вiдсоткiв у разi
сплати ПДВ, та фiзичнi особи у розмiрi 5 (п'ятьох) вiдсоткiв без ПЩВ вiд розмiру

для платникiв першоi |рупи

у

доходу,

для платникiв четвертоi групи сдиного податку визначасться за нормативною
грошовою оцiнкою земельноi дiлянки з урахуванням коефiцiснта iндексацiТ,
визначеного станом на 01 сiчня податкового (звiтного) року, вiдповiдно до
порядку, передбаченого для плати за землю у розмiрi вiд нормативноi грошовоi
оцiнки землi, залежно вiд

Г;й;;ё;;й;

iT

категорii встановленоi законом на 01 сiчня 2021 року.
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2. Щане рiшення набирас чинностi з 01 сiчня 2021 року.
3. Головi сiльськоi ради Лiрнику В.М. оприлюднити дане рiшення на стендi сiльськоi ради
з метою ознайомлення впродовх< l0 днiв пiсля його прийняття.

4. Головi сiльськоi рали Лiрнику В.М. надати лане рiшення до Барвiнкiвського вiддiлення
Iзюмськоi ОДПI з метою контролю за сплатою податку.
5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань
планування, фiнансiв, бюджету та соцiального захисту населення (голова KoMiciT
Румянцева I.Ф.).
гривнях, пiдлягае заокругленню за
6.Розмiр единого податку, визначений
математичними правилами до цiлих гривень без копiйок.
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