ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 22.05.2020 № 2214

52 сесія 7 скликання

м. Вінниця

Про внесення змін до рішення міської ради
від 23.01.2015 року № 1984 «Про встановлення
місцевих податків і зборів та затвердження
Порядків їх справляння» (зі змінами) в
частині зменшення ставок єдиного податку
на період дії карантину
Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 30.03.2020 року №540ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 року №1984
«Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх
справляння» (зі змінами), а саме у додатку 4 «Порядок справляння єдиного
податку» (далі - Порядок):
1.1. Підпункт 1) пункту 1.1 Розділу 1 «Платники податку» викласти в
новій редакції:
«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 1 000 000 гривень.»
1.2. Абзаци перший, другий та третій підпункту 2) пункту 1.1 Розділу 1
«Платники податку» Порядку викласти в наступній редакції:
« 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 5 000 000 гривень.».
1.3. Підпункт 3) пункту 1.1 Розділу 1 «Платники податку» Порядку
викласти в новій редакції:
«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 7 000 000 гривень.».
1.4. У Розділі 5 «Ставки податку» Порядку після пункту 5.2 доповнити
пунктом 5.21 наступного змісту:
«Тимчасово, в зв’язку з проведенням обмежувальних заходів з метою
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, на квітень-травень 2020 року встановити наступні
ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць, а саме:
1) для першої групи платників єдиного податку - 0 відсотків до розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1
січня податкового (звітного) року,
2) для другої групи платників єдиного податку
- 0 відсотків від
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року.
З червня 2020 року для платників єдиного податку І та ІІ груп
застосовуються ставки, встановлені у пункті 5.2 цього Розділу.».
2. Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з
громадськістю опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (Кривіцький В.Б.).

Міський голова

С.Моргунов

Департамент фінансів
Ларіна Ірина Вікторівна
Заступник директора департаменту – начальник відділу доходів бюджету

