Звіт про результати
базового відстеження до проекту рішення Енергодарської
міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території
м. Енергодара на 2020 рік»
Виконавець заходів відстеження

Управління економіки Енергодарської міської ради
Цілі прийняття акта

Основною метою прийняття регуляторного акта є:
- забезпечення законності здійснення підприємницької діяльності
фізичними особами - підприємцями у відповідності з умовами застосування
спрощеної системи оподаткування згідно з цим рішенням;
- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування
при вирішенні питань щодо встановлення розміру ставок єдиного податку;
- упорядкування відносини між органами місцевої влади і суб'єктами
господарювання з питань сплати єдиного податку платниками І та II груп
спрощенної системи оподаткування;
- створення рівних прав для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють
підприємницьку діяльність у м.Енергодарі і є платниками І та II груп єдиного
податку;
- забезпечення надходжень до місцевого бюджету для виконання програм
соціально - економічного розвитку міста.
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Строк виконання заходів з відстеження

Період для відстеження -2018 рік
Термін відстеження - з 17.06.2019р. - 26.06.2019р.
Тип відстеження

Базове
Метод и

інформації
ГУ ДФС у Запорізькій області щодо кількості фізичних осіб-підприємців, що
знаходяться на спрощеній системі оподаткування І та II групи та надходжень від
сплати суб’єктами підприємницької діяльності єдиного податку до бюджету
міста протягом 2018 року.
Кількісні та якісні показники результативності рішення
_________________________ Назва показника
Кількість фізичних осіб - підприємців, платників єдиного податку,
всього осіб:
- першої групи, осіб;

2018 р. (факт)
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- другої групи, осіб
Сума надходжень від сплати єдиного податку, яка надійшла до
місцевого бюджету від фізичних осіб-підприємців, всього, грн.:
- першої групи платників, грн.;
- другої груп платників, грн.
Розмір коштів і часу, шо витрачатимуться суб’єктами господарювання,
пов’язаними з виконанням акта

Рівень поінформованості: кількість фізичних осіб - підприємців,
обізнаних 3 процедурою сплати єдиного податку та основних
положень даного регуляторного акта, %.
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164 923,20 грн.
1 594 263,06 грн.
Розрахунки не
здійснювалися
(М-Тест не
проводився)
100%

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.

бюджету
податку п]
фізичних
системі оподаткування протягом 2018 склала 744 особи.
Надходження до бюджету міста від сплати єдиного податку надає
можливість для фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.
Рішення Енергодарської міської ради від 15.03.2018 №5 «Про
встановлення ставок єдиного податку на території м.Енергодара на 2018, 2019
роки» дійсне до 31.12.2019 року, тому для врегулювання надходжень до
місцевого бюджету від сплати єдиного податку є необхідним розробити та
затвердити рішенням міської ради проект регуляторного акту - проект рішення
«Про встановлення ставок єдиного податку на території м.Енергодара на 2020
рік». Рішення має вступити в силу з 01.01.2020 року.
Запропонований регуляторний акт - рішення міської ради вступає в
юридичну силу з 01.01.2020 року і діє до 3 1.12.2020 року.
випадку
разі
кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Міський голова
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Начальник управління економіки
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