Проєкт рішення міської ради
Від 23.04.2020

№ 2037

Про внесення змін до рішення
Бурштинської міської ради від 24.06.2016 № 05/14-16
«Про встановлення місцевих податків і зборів
на території м. Бурштин та с. Вигівка»
Відповідно до ст. ст. 52 6, 52 7 Податкового кодексу України (зі змінами), ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 30.03.2020 №
540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням
корона вірусної хвороби COVID-19», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», міська рада
вирішила:
-

-

1. Внести зміни до Положення про єдиний податок, затвердженого рішенням
Бурштинської міської ради від 24.06.2016 № 05/14-16 «Про встановлення місцевих податків і
зборів на території м. Бурштин та с. Вигівка» та розділ 5.2 Додатку № 2 доповнити пунктом
5.2.3 наступного змісту:
«Встановити пільгу в розмірі 100 відсотків від сум податкових зобов’язань по
єдиному податку з 01.04.2020 до закінчення карантинних заходів для платників єдиного
податку І та ІІ груп, робота яких заборонена, окрім суб’єктів господарювання, що визначені
підпунктом 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, з
обов’язковим наданням заяви із зазначенням місця здійснення та видів діяльності».
2. На період 2-х календарних місяців, наступних за місяцем, в якому будуть зняті
обмеження роботи суб’єктів господарювання, встановити такі ставки єдиного податку з
розрахунку на календарний місяць:
2.1. Для першої групи – 5 % розміру прожиткового мінімуму;
2.2. Для другої групи – 10 % розміру мінімальної заробітної плати.
3. Підприємці, які вже сплатили єдиний податок, можуть подати до 01.07.2020
заяву до Державної фіскальної служби України і не платити податок за черговий місяць. У
випадку продовження карантину на більший термін, заява подається протягом 30-ти
календарних днів після його завершення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу
обов’язків.

Міський голова

Роксолана Джура
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Погоджено:
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