
                                                                              

    
 

    

  ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА   
   Друга сесія    
   Р І Ш Е Н Н Я     
         
Від 27.06.2019 №  2-4690      
 м.Черкаси       
<         
Про затвердження Положень та 
ставок місцевих податків і зборів 
на території міста Черкаси 

     

         
 

Відповідно до пунктів 24, 28, 35 частини першої статті 26, частини пер-
шої статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 
10, 12, розділів XII, XIV Податкового кодексу України та з метою забезпечен-
ня надходжень до бюджету м. Черкаси, Черкаська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території міста Черкаси такі місцеві податки: 
1) Податок на майно, який складається з: 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
плати за землю; 
транспортного податку; 
2) Єдиний податок. 
2. Встановити на території міста Черкаси такі місцеві збори: 
1) Збір за місця для паркування транспортних засобів; 
2) Туристичний збір. 
 
2. Затвердити такі, що додаються : 
1) Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ді-

лянки на території міста Черкаси;   
2) Положення про встановлення плати за землю на території міста Черка-

си; 
        3) Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами 
господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності на території міста Черкаси; 

4) Положення про транспортний податок на території міста Черкаси; 
5) Положення про туристичний збір на території міста Черкаси ; 
6) Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів на 

території міста Черкаси. 
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Черкаської міської ради 

від 27.06.2017 №2-2219 «Про затвердження Положень та ставок місцевих по-
датків і зборів на території міста Черкаси» (із змінами). 

4. Це рішення набирає чинності з 01.01.2020. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                
                                                                          рішенням міської ради                         

                                                                                        від  27.06.2019 № 2-4690  
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

міста Черкаси  
1. Загальні положення. 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на 

підставі  ст.266 Податкового кодексу України . 
2. Платники податку. 

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 
власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.  

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежит-
лової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:  

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній част-
ковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;  

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумі-
сній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких 
осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;  

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумі-
сній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку.  

3. Об'єкт оподаткування 
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому 

числі його частка. 
3.1.1. Об'єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавст-

ва до житлового фонду, дачні та садові будинки.  
3.1.1.1 Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:  
а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням ви-

мог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для 
постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садиб-
ного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості; житловий будинок 
садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який 
складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;  

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром 
його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або біль-
ше) спільну капітальну стіну;  

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придат-
не для постійного у ньому проживання;  

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для пос-
тійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;  

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в 
квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;  

3.1.1.2 садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в 
питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнан-
ня не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;  

3.1.1.3 дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з ме-
тою позаміського відпочинку.  

3.1.2. Об'єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені від-
повідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:  

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, турис-
тичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку; 
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б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові 
будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей; 

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павіль-
йони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, 
закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підп-
риємств побутового обслуговування; 

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки; 
ґ) будівлі промислові та склади; 
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки); 
е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких 

належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, 
бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; 

є) інші будівлі. 
3.1.3 Не є об’єктом оподаткування: 
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності орга-

нів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених 
ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного дер-
жавного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчужен-
ня та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 
г) гуртожитки; 
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з ава-

рійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради; 
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним 
такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (ба-
тьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; 

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарю-
вання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних 
формах та на ринках; 

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення 
промислових підприємств; 

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізи-
чних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва 
та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 
018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку; 

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності гро-
мадських організацій інвалідів та їх підприємств; 

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, стату-
ти (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використову-
ються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здій-
снюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (при-
тулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробни-
ча та/або господарська діяльність; 

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від фор-
ми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг; 

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-
курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих сана-
торно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на 
балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюю-
чим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Ре-
єстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку 
протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з 
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місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових 
установ та організацій; 

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійсь-
кої підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я насе-
лення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спорти-
вних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстернос-
ті, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є непри-
бутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виклю-
чення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій де-
кларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, 
а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося 
виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготов-
ки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України; 

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним 
сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей. 

4. База оподаткування. 
 Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, 

в тому числі його часток. 
 База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх ча-

сток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на 
підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно на-
даються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригі-
налів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. 

 База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх ча-
сток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами само-
стійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі 
документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт. 

5. Пільги із сплати податку. 
5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх час-

ток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується: 
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; 
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі од-

ночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового 
будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період 
(рік). 

5.2. Черкаська міська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що 
сплачується на території м. Черкаси,  з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомос-
ті, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, 
благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких за-
реєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення 
діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що спла-
чується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості та нежитлової нерухо-
мості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. 

5.3. Пільги по сплаті податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 
встановлюються окремим рішенням Черкаської міської ради «Про встановлення ставок 
та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на терито-
рії міста Черкаси», прийнятого  у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України 
від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок 
та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земе-
льної ділянки» та яке набирає чинності з 01.01.2020. 



6 
 

5.4. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової 
нерухомості, для фізичних осіб не застосовуються до: 

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує 
п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 5.1 цього пункту; 

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одер-
жання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій 
діяльності). 

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової не-
рухомості, для юридичних осіб не надаються на: 

- об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання 
доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяль-
ності). 

6. Ставка податку. 
Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебува-

ють у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються  окремим рішенням Черка-
ської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки на території міста Черкаси», прийнятого  у відповідно-
сті до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження 
форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та яке набирає чинності з 
01.01.2020.  

7. Податковий період. 
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 
8. Порядок обчислення суми податку. 

Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до п. 266.7. ст.266 Подат-
кового кодексу України.   

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподатку-
вання податком. 

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до 
іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника 
за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право влас-
ності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, 
в якому він набув право власності. 

ГУ ДФС в Черкаській області надсилає податкове повідомлення-рішення новому 
власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

10. Порядок сплати податку. 
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зара-

ховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 
11. Строки сплати податку. 
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 
а) фізичними особами − протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлен-

ня-рішення; 
           б) юридичними особами − авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що 
наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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                      ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                

                                                                       рішенням міської ради 
      від  27.06.2019 № 2-4690   
 

П О Л О Ж Е Н Н Я  
про встановлення плати за землю на території міста Черкаси  

 
 1. Загальні положення. 
Положення про встановлення плати за землю на території міста Черкаси (далі – По-

ложення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до 
виконання юридичними та фізичними особами на території м. Черкаси. 

Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у 
формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної 
власності. 

2. Платники земельного податку. 
2.1. Платниками податку є: 
2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 
2.1.2. землекористувачі. 
3.  Об'єкти оподаткування земельним податком 
3.1. Об'єктами оподаткування є: 
3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 
3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності. 
4. База оподаткування земельним податком 
 Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуван-

ням коефіцієнта індексації. 
5. Ставки земельного податку за земельні ділянки: 
Ставки податку встановлюються  окремим рішенням Черкаської міської «Про вста-

новлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Черкаси», прий-
нятого  у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 
«Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати зе-
мельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та яке 
набирає чинності з 01.01.2020.  

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб. 
Пільги по сплаті земельного податку встановлюються  окремим рішенням Черкась-

кої міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на тери-
торії міста Черкаси», прийнятого  у відповідності до постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ста-
вок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки» та яке набирає чинності з 01.01.2020.  

7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком. 
Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Подат-

кового кодексу України. 
8. Орендна плата 
8.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди 

такої земельної ділянки. 
8.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. 
8.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. 
8.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між 

орендодавцем (власником) і орендарем. 
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Розміри відсотків від грошової оцінки землі, що застосовуються для обчислення 

орендної плати за користування земельними ділянками 
на території м. Черкаси 

№ 
п/
п 

Функціональне використання орендованої земельної ділянки 
Розмір орендної 

плати, (%) з 
01.01.2020 

1 Землі під тимчасовими спорудами для провадження комер-
ційної діяльності 

12 

2 Земельні ділянки яким згідно КВЦПЗ присвоєно коди 03.07 
які використовуються як АЗС 

 
6 

3 Земельні ділянки яким згідно КВЦПЗ присвоєно коди 12.04 та 
12.08 та які використовуються як АЗС 

12 

4 Земельні ділянки яким згідно КВЦПЗ присвоєно коди 12.04 та 
12.08 та які використовуються як станції технічного обслугову-

вання автомобілів (СТО) та мийки транспорту 

6 

5 Земельні ділянки надані для  грального бізнесу (букмекерські 
контори), діяльність у лотерейній сфері 

12 

6 Земельні ділянки надані для гаражного будівництва гаражним, 
автогаражним та гаражно-будівельним кооперативам (згідно 

КВЦПЗ присвоєно коди 02.06, 12.04 та 12.08), що 
оформлені у встановленому законом порядку 

1 

7 Земельні ділянки яким згідно КВЦПЗ присвоєно код 03.15 9 
8 Земельні ділянки яким згідно КВЦПЗ присвоєно код 07.01, 

які надані для комерційної діяльності 
9 

9 Земельні ділянки яким згідно КВЦПЗ присвоєно код 12.11 та які 
використовуються для розміщення та експлуатації об’єктів до-

рожнього сервісу 

6 

10 Інші землі 3 
 
9. Податковий період 
9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. 
9.2 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня то-

го ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям 
права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 міся-
ців).  

10. Порядок обчислення, строк сплати  та порядок подання звітності по платі за 
землю  

10.1. Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, ви-
значеному Бюджетним кодексом України для плати за землю 

10.2. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю відповідно до ста-
тей 286-288 Податкового кодексу України. 
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                   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                

                                                                            рішенням міської ради                         
                                                                       від 27.06.2019 № 2-4690  

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які 
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території  міс-

та Черкаси 
 

1. Загальні положення 
1.1. Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарю-

вання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (далі – По-
ложення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України. 

1.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм 
справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, 
встановлених Податковим кодексом України, на сплату єдиного податку в порядку та на 
умовах, визначених главою 1 розділу XІV Податкового кодексу України, з одночасним 
веденням спрощеного обліку та звітності. 

1.3. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спро-
щену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 
1 розділу XІV Податкового кодексу України та реєструється платником єдиного податку в 
порядку, визначеному зазначеною главою. 

2. Механізм справляння єдиного податку 
2.1. Платники податку. 
2.1.1. 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 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 умо-
ви, 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. 
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають 

посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гру-
па 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, 
продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцін-
ного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного ка-
міння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників 
єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи; 

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 сільсько-
господарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків. 

2.1.1.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відно-
синах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані праців-
ники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по до-
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гляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також праців-
ники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період. 

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, 
встановлене цим Положенням. 

2.1.1.2. У селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) з племінної справи 
у тваринництві до продукції власного виробництва сільськогосподарського товаровироб-
ника також належать племінні (генетичні) ресурси, придбані в інших селекційних центрах, 
на підприємствах (в об’єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані вітчи-
зняним підприємствам для осіменіння маточного поголів’я тварин. 

2.1.1.3. Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, 
приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивіль-
ного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаро-
виробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звіт-
ний) рік, поширюється на: 

усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються; 
кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу; 
особу, утворену шляхом перетворення. 
2.1.1.4. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєд-

нання, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподар-
ського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаро-
виробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

2.1.1.5. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом перетворення пла-
тника податку, можуть бути платниками податку в рік перетворення, якщо частка сільсь-
когосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, 
дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

2.1.1.6. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виді-
лення, можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогоспо-
дарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює 
або перевищує 75 відсотків. 

 2.1.1.7. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платни-
ками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, 
отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.  

2.1.2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп: 
2.1.2.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), 

які здійснюють: 
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор лотерей (крім розповсюдження 

лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 
2) обмін іноземної валюти; 
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного про-

дажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, 
пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових 
вин); 

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного камін-
ня, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалі-
зації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місце-
вого значення; 

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхуван-
ня, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страху-
вання», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III 
Податкового кодексу України; 

7) діяльність з управління підприємствами; 
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім 

діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 
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9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації 
торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; 

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів. 
2.1.2.2. Фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослі-

дження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту. 
2.1.2.3. 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. 

2.1.2.4. 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. 

2.1.2.5. Суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що 
належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або переви-
щує 25 відсотків. 

2.1.2.6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної 
особи, яка не є платником єдиного податку. 

2.1.2.7. Фізичні та юридичні особи – нерезиденти. 
2.1.2.8. Платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником 

єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник 
внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

2.1.3. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи: 
2.1.3.1.  суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від 

продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її перероб-
ки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, ви-
рощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві вла-
сності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, 
хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини); 

2.1.3.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакциз-
них товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), 
вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного вино-
робства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції вин 
виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, вироблених та розлитих у спо-
живчу тару малими виробництвами виноробної продукції з виноматеріалів виключно вла-
сного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, 
меду власного виробництва, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфіковани-
ми когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що 
дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання) 

2.1.3.3. 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). 

2.1.4. Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розраху-
нки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі 
(готівковій та/або безготівковій). 

2.1.5. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою гру-
пами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 
2) послуги з ремонту взуття; 
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 
4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 
5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; 
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7)виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним за-
мовленням; 

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 
9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; 
10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 
11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; 
12) послуги з ремонту трикотажних виробів; 
13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 
15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним 

замовленням; 
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 
17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 
19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; 
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопе-

дів за індивідуальним замовленням; 
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; 
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 
23) послуги з ремонту годинників; 
24) послуги з ремонту велосипедів; 
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; 
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 
27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжит-

ку та металовиробів; 
28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 
29) послуги з ремонту ювелірних виробів; 
30) прокат речей особистого користування та побутових товарів; 
31) послуги з виконання фоторобіт; 
32) послуги з оброблення плівок; 
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; 
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 
36) послуги перукарень; 
37) ритуальні послуги; 
38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 
39) послуги домашньої прислуги; 
40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним 

замовленням. 
2.2. База оподаткування 
Порядок визначення доходів та їх склад передбачено статтями 292, 292¹ Податкового 

кодексу України. 
2.3. Ставки податку 
2.3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсот-

ках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встанов-
леного законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі -  прожитковий мінімум), дру-
гої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встано-
вленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі  - мінімальна заробітна плата), 
третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 

2.3.2. Встановити наступні ставки єдиного податку з розрахунку на календарний мі-
сяць: 

1)  для першої групи платників єдиного податку для всіх видів господарської діяль-
ності - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму; 

2)  для другої групи платників єдиного податку  -  20 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати, за виключенням наступних видів діяльності (згідно ДК 009:2010) : 
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КВЕД 88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб 
похилого віку та інвалідів» -  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

КВЕД 88.99 «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, 
н.в.і.у»  - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

КВЕД 47.81 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоя-
ми та тютюновими виробами» - 10 відсотків  розміру мінімальної заробітної плати; 

КВЕД 47.82 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом 
і взуттям» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

КВЕД 47.61  «Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах» - 10 відсот-
ків розміру мінімальної заробітної плати; 

КВЕД 47.62 «Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізо-
ваних магазинах» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

КВЕД 18.11  «Друкування газет» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 
КВЕД 95.29  «Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку» - 10 

відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 
КВЕД 10.39 «Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів» -  10 відсо-

тків розміру мінімальної заробітної плати; 
2.3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюєть-

ся у розмірі: 
1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим 

кодексом України; 
2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдино-

го податку. 
Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, поста-

чання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, доро-
гоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінно-
го каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 
підпункту 2.3.3. пункту 2.3 розділу 2 цього Положення. 

2.3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої 
- третьої груп (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15 відсотків: 

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2, 3 підпункту 
2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення; 

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі плат-
ників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначе-
ний у главі 1 розділу розділу XІV Податкового кодексу України; 

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права засто-
совувати спрощену систему оподаткування; 

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження дія-
льності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цьо-
го Положення. 

2.3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встано-
влюються у подвійному розмірі ставок, визначених у підпункті 2.3.3 пункту 2.3 розділу 2 
цього Положення: 

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3  підпункту 2.1.1. 
пункту 2.1. розділу 2 цього Положення; 

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначе-
ні у пункті 2.3 розділу 2 цього Положення; 

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права засто-
совувати спрощену систему оподаткування. 

2.3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох 
видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного пода-
тку, встановлений для таких видів господарської діяльності. 

2.3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп госпо-
дарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради  або 
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ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним 
планом формування територій громад застосовується максимальний розмір ставки єдино-
го податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку. 

2.3.8. Ставки, зазначені в підпунктах 2.3.3 – 2.3.5 пункту 2.3 розділу 2 цього Поло-
ження застосовуються з урахуванням таких особливостей, встановлених пунктом 293.8 
статті 293 Податкового кодексу України. 

2.3.9. 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; відсоток бази оподаткування визначений підпунктами 
293.9.1 – 293.9.6 пункту 293.9  статті 293 Податкового кодексу України. 

2.4. Податковий (звітний) період. 
2.4.1. 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 кале-

ндарний квартал. 
2.4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця по-

даткового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця 
податкового (звітного) періоду. 

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських то-
варовиробників — період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. 

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що лікві-
дуються, — період з початку року до їх фактичного припинення. 

2.4.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із 
сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший по-
датковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним 
податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного подат-
ку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду. 

2.4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які 
до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання 
спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої 
або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа міся-
ця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку. 

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання 
(новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали зая-
ву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встанов-
леної для третьої групи, а також четвертої групи (фізичні особи), перший податковий (зві-
тний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація. 

2.4.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації 
(крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зо-
бов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий 
(звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) 
кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано 
заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування. 

2.4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстра-
ції припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками 
єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому від-
повідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення 
про проведення державної реєстрації такого припинення. 

2.4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим 
(звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу держа-
вної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси. 

2.5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 
2.5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок 

шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 
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Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим 
внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця пото-
чного звітного року. 

У разі якщо Черкаська міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановле-
них ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та 
строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України. 

2.5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої 
груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого плат-
ника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду 
щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності. 

2.5.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 
10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податко-
вий (звітний) квартал. 

2.5.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за мі-
сцем податкової адреси. 

2.5.5. 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.  

2.5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого підпункту 2.5.1 
та підпункту 2.5.5 пункту 2.5 розділу 2 цього Положення, підлягають зарахуванню в раху-
нок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. 

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню 
платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України. 

2.5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується 
протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за 
податковий (звітний) квартал.  

2.5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської ді-
яльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платни-
ку до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за 
рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора по-
відомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. 

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючо-
го органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому плат-
нику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання 
реєстрації. 

 2.5.9. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку платниками четвертої 
групи визначено підпунктами 295.9.1 - 295.9.8 пункту 295.9 статті 295 Податкового кодек-
су України.  

2.6. Ведення обліку і складення звітності платниками  єдиного податку 
2.6.1. Платники єдиного податку першої — третьої груп ведуть облік у порядку, ви-

значеному підпунктами 2.6.1.1 – 2.6.1.3 підпункту 2.6.1. пункту 2.6 розділу 2 цього Поло-
ження. 

2.6.1.1.  Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного подат-
ку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вар-
тість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відо-
браження отриманих доходів. 

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політи-
ку. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до конт-
ролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення 
Книги у паперовому вигляді. 

2.6.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є 
платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в 
порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
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вання та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та 
витрат такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем облі-
ку примірник Книги. 

2.6.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують 
дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень 
пункту 44.2 статті 44 Податкового кодексу України. 

2.6.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до органу державної 
податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановле-
ний для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого 
доходу, щомісячні авансові внески, визначені Податковим кодексом України, та підпунк-
том 2.5.1 пункту 2.5 розділу 2 цього Положення.  

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив 
перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у Податковому кодексі України, 
та у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов 
на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку 
другої або третьої групи. 

2.6.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до органу державної подат-
кової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для 
квартального податкового (звітного) періоду. 

2.6.4. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за мі-
сцем податкової адреси. 

2.6.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують 
обсяги доходів, встановлених підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення, 
відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням осо-
бливостей, визначених підпунктами 2.6.5.1 – 2.6.5.5 цієї статті. 

2.6.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого 
органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітно-
го) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у підпункті 
2.1.1 пункту 2.1. розділу 2 цього Положення або самостійного прийняття рішення про пе-
рехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої 
або третьої (фізичні особи - підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної 
системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначе-
них Податковим кодексом України. 

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподатко-
ваний за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, 
обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за но-
вою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними главою 1 розділу 
XIV Податкового кодексу України, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 
Податкового  кодексу України. 

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового 
(звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у 
строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. 

2.6.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відо-
бражають: 

1) щомісячні авансові внески, визначені підпунктом 2.5.1 пункту 2.5 розділу 2 цього 
Положення; 

2) обсяг доходу оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку; 
3) обсяг доходу оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу 

доходу). 
2.6.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці) у пода-

тковій декларації окремо відображають: 
1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку; 
2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу 

доходу). 
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2.6.5.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій де-
кларації окремо відображають: 

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, вста-
новленою для таких платників підпунктом 2.3.3. пункту 2.3 розділу 2 цього Положення; 

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встанов-
леною для таких платників пунктом підпунктом 2.3.3. пункту 2.3 розділу 2 цього Поло-
ження (у разі перевищення обсягу доходу). 

2.6.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 ро-
зділу XІV Податкового кодексу України, здійснення видів діяльності, які не дають права 
застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у 
реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в по-
датковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення та-
ких операцій. 

2.6.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за 
податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення. 

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдино-
го податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується 
наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку. 

2.6.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням 
норм підпунктів 2.6.5 і 2.6.6 пункту 2.6 розділу 2 цього Положення. Уточнююча податкова 
декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України. 

2.6.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право 
подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квар-
тальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від 
обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) 
податкового (звітного) періоду. 

Така податкова декларація складається з урахуванням норм підпунктів 2.6.5 і 2.6.6 
пункту 2.6 розділу 2 цього Положення та не є підставою для нарахування та/або сплати 
податкового зобов'язання. 

2.6.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених підпунк-
тами 2.6.2 і 2.6.3 пункту 2.6 розділу 2 цього Положення, затверджуються в порядку, вста-
новленому статтею 46 Податкового кодексу України. 

2.6.10. Реєстратори розрахункових операцій застосовуються платниками єдиного по-
датку відповідно до норм пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України.  

3. Особливості справляння єдиного податку. 
3.1. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і збо-

рів платниками єдиного податку визначено статтею 297 Податкового кодексу України. 
3.2. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмо-

ви від спрощеної системи оподаткування визначено статтею 298 Податкового кодексу Ук-
раїни. 

3.3. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку визна-
чено статтею 299 Податкового кодексу України..   

4. Відповідальність платника єдиного податку 
4.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового  

Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного подат-
ку, а також за своєчасність подання податкових декларацій. 
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            ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                

                                                                               рішенням міської ради 
       від  27.06.2019 № 2-4690                         

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про транспортний податок на території міста Черкаси 
 
1. Загальні положення. 
Транспортний податок встановлюється на підставі ст.267 Податкового Кодексу Ук-

раїни . 
2. Платники податку. 

  Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нере-
зиденти, які мають зареєстровані в м. Черкасах згідно з чинним законодавством власні 
легкові автомобілі, що відповідно до  пункту 3 цього Положення є об’єктами оподатку-
вання. 

3. Об’єкт оподаткування. 
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 

п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мі-
німальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, 
за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового 
(звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу 
пального; 

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціально-
го розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових ав-
томобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньорин-
кова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо 
цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального. 

4. База оподаткування. 
  Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відпо-

відно до п.3 цього Положення. 
5. Ставка податку. 

  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 
гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. 

6. Податковий період. 
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 
7. Порядок обчислення суми податку. 
7.1 Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійс-

нюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. 
7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та ві-

дповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюю-
чим органом  за місцем його реєстрації  до 1 липня року базового податкового (звітного) 
періоду (року). 

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізи-
чною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий 
об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власни-
ку після отримання інформації про перехід права власності. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про 
сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи  за мі-
сцем реєстрації об'єктів оподаткування,  що перебувають у власності таких нерезидентів. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/66-2016-%D0%BF/paran9#n9
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7.3.  Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюю-
чим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розраху-
нку та справляння податку фізичними та юридичними особами. 

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний 
строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, 
необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за 
місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця. 

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

 7.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом 
на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу (ГУ 
ДФС В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ), за місцем реєстрації об'єкта оподаткування, декларацію 
за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу 
України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною 
особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на та-
кий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності 
на такий об'єкт. 

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до ін-
шого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 
січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначе-
ний об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув 
право власності на цей об’єкт. Контролюючий орган (ГУ ДФС в Черкаській області) над-
силає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про 
перехід права власності   

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорцій-
но кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому прове-
дено реєстрацію транспортного засобу. 

У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року пода-
ток сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в 
якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років. 

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який від-
повідно до пункту 3 є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий 
автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт неза-
конного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповід-
ним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним орга-
ном. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) 
податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль 
було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник 
податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) 
протягом 10 днів з моменту отримання. 

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який від-
повідно до пункту 3  є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною осо-
бою − платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомо-
стей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація 
юридичною особою − платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня 
складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду. 

Фізичні особи − платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до 
контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо: 

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0785-15/paran14#n14
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б) розміру ставки податку; 
в) нарахованої суми податку. 
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підт-

вердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема 
документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права 
власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника 
податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове 
повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасова-
ним (відкликаним). 

Фізичні особи − нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за 
проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподат-
кування. 

8. Порядок сплати податку. 
Податок сплачується  за місцем реєстрації об'єктів оподаткування  і зараховується 

до бюджету м.Черкаси згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 
9. Строки сплати податку. 

Транспортний податок сплачується: 
а) фізичними особами − протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлен-

ня-рішення; 
б) юридичними особами − авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що 

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                
                                                                          рішенням міської ради 

             від 27.06.2019 № 2-4690  
       

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про туристичний збір на території  міста Черкаси 
 
1. Загальні положення. 
Туристичний збір встановлюється на підставі ст.268 Податкового кодексу України. 
2. Платники збору. 
 Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, 

які прибувають на територію м.Черкаси  та тимчасово розміщуються у місцях проживання 
(ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення. 

Платниками збору не можуть бути особи, які: 
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті Черкаси; 
б) особи визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податко-

вого  кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях 
проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положен-
ня, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за догово-
ром найму; 

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-
інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
д) особи, які прибули у місто Черкаси за путівками (курсівками) на лікування, оздо-

ровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та сана-
торно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію цент-
рального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоро-
в'я; 

е) діти віком до 18 років; 
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні 

заклади. 
ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначе-

ні відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу, які тимча-
сово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених 
підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власно-
сті або на праві користування за договором найму; 

3. Ставка збору. 
 Ставка збору встановлюється  за кожну добу тимчасового розміщення особи у міс-

цях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення , у роз-
мірі  0,5 відсотка - для  внутрішнього туризму та 5 відсотків - для  в’їзного туризму від 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податко-
вого) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

4. База справляння збору. 
Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5  цього Положення. 

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі). 
5.1 Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях про-

живання (ночівлі): 
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочи-

нку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади 
готельного типу, санаторно-курортні заклади; 
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б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, 
садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тим-
часового проживання (ночівлі). 

5.2  Справляння збору здійснюється такими податковими агентами: 
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозді-

лами юридичних осіб згідно з  підпунктом 7.2 пункту 7 цього Положення, фізичними осо-
бами − підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях про-
живання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цього пункту; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих 
осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених під-
пунктом "б" підпункту 5.1 цього пункту, що належать фізичним особам на праві власності 
або на праві користування за договором найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою справляти збір на 
умовах договору, укладеного з відповідною радою. 

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюдню-
ються на офіційному веб-сайті міської ради. 

6. Особливості справляння збору. 
6.1 Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим 

розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за 
ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішен-
ням міської ради. 

За один і той самий період перебування платника збору на території міста повторне 
справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається. 

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання 
(ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно 
за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору 
відповідно до Податкового кодексу України та рішення міської ради. 

6.3 У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, терито-
рії міста, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановле-
ному Податковим кодексом України порядку. 

7. Порядок сплати збору. 
7.1 Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у 

визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до пода-
ткової декларації за звітний (податковий) квартал.  

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають  у подат-
ковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових 
внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації 
за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), 
сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного 
(податкового) періоду.  

 
7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає по-

слуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації 
такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового 
агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.  

 
7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                
                                                                               рішенням міської ради 

      від  27.06.2019 № 2-4690    
       

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про збір за місця для паркування транспортних засобів на території міста Черкаси 

1. Загальні положення. 
Збір за місця для паркування транспортних засобів встановлюється на підставі ст. 

268¹  Податкового кодексу України. 
2. Платники збору. 
Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні 

особи − підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяль-
ність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного пар-
кування та спеціально відведених автостоянках. 

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження 
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх міс-
цезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування 
транспортних засобів, затверджується  окремим рішенням міської ради. Таке рішення ра-
зом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпе-
чення паркування транспортних засобів, надається ГУ ДФС в Черкаській області  в поряд-
ку, встановленому розділом I Податкового кодексу України. 

3. Об’єкт і база оподаткування збором. 
Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спе-

ціально 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 місько-
го бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного парку-
вання транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціа-
льної захищеності інвалідів в Україні". 

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також 
площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудо-
вані за рахунок коштів міського бюджету. 

4. Ставки збору. 
Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпе-

чення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, 
відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,075 відсотка міні-
мальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

5. Порядок обчислення та строки сплати збору. 
 Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до 

податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у ви-
значений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням 
об'єкта оподаткування. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 
що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній 
ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий 
підрозділ як платника збору в ГУ ДФС в Черкаській області.  

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 
6. Пільги по сплаті збору. 

Від сплати збору звільняються автомобілі аварійних служб, швидкої медичної допо-
моги, пожежної охорони, державтоінспекції, обладнані спеціальними знаками та техніч-
ними засобами, службові автомобілі органів державної виконавчої влади та місцевого са-
моврядування.  Від сплати збору на термін в межах 1 години звільняються при 
пред’явленні відповідного посвідчення інваліди – власники автомобілів з ручним упралін-
ням. Паркування автотранспорту терміном до 15 хвилин на всіх місцях платної парковки 
здійснюється безкоштовно. 
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