
Продовження додатка 1

Додаток 1/5

                               до рішення Пакульської сільської ради

14 липня 2020

"Про місцеві податки та збори на 2021 рік"

33сесія 7 скликання

№ 

п/п

Види місцевих 

податків
Платники Розміри ставок

1 2 3 4

1. Транспортний 

податок

Фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні 

згідно з чинним законодавством власні легкові 

автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 

п'яти років (включно) та середньоринкова вартість 

яких становить понад 375 розмірів мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року

 На календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є 

об’єктом оподаткування.

Місцеві податки та розміри їх ставок
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 2. Єдиний податок Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену

систему оподаткування, обліку та звітності:                                                                  

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

300 000 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 1 500 000 гривень; 

             Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які 

здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з 

розрахунку на календарний місяць:

   1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати, за виключенням фізичних осіб - підприємців, що займаються 

роздрібною торгівлею з лотків і на ринках (групи 47.81, 47.82, 47.89 КВЕД ДК 

009:2010), для яких фіксована ставка єдиного податку - 5 відсотків  розміру мінімальної 

заробітної плати;                                                                          

   2) для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати, за виключенням фізичних осіб - підприємців, що займаються 

роздрібною торгівлею з лотків і на ринках (групи 47.81, 47.82, 47.89 КВЕД ДК 

009:2010), для яких фіксована ставка єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати.              
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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

будь-якої організаційно-правової форми, у яких

протягом календарного року обсяг доходу не перевищує

5 000 000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські

товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського

виробництва за попередній податковий (звітний) рік

дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Не можуть бути платниками єдиного податку

суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні

особи - підприємці), визначені пунктом 291.5 статті 291

Податкового кодексу України зі змінами і

доповненнями.

Для третьої групи платників єдиного податку відсоткова ставка єдиного податку в

розмірі:

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим

кодексом України зі змінами і доповненнями;                                                                              

- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного

податку.

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара

сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу)

земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування).

3. Туристичний збір        Громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію Пакульської 

сільської ради, та отримують (споживають) послуги з 

тимчасового проживання 9ночівлі) із зобов'язанням 

залишити місце перебування в зазначений строк

1 відсоток вартості усього періоду проживання (ночівлі) у визначених місцях

(готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих та інші заклади готельного типу,

санаторно-курортні заклади, будинки (квартири), що належать фізичним особам на

праві власності або на праві користування за договором найму, в які направляють

неорганізованих осіб на поселення) за вирахуванням податку на додану вартість

Сільський голова Л.В. Ковальчук 


