
№ 

п/п Назва податку Значення Ставка податку Термін сплати

1
Єдиний податок ФОП 

1 група

ФОП, які не використовують 

працю найманих осіб і обсяг 

доходу яких протягом 

календарного року не перевищує 

300000 гривень;

10% від прожиткового 

мінімуму ( 

1762,0*10%=176,20грн.)

не пізніше 20 числа (включно)поточного 

місяця або авансовим внеском за весь 

звітний період

2
Єдиний податок ФОП 

2 група

ФОП, які не використовують 

працю найманих осіб або 

кількість осіб  одночасно не 

перевищує 10 осіб та обсяг 

доходу не перевищує 1500000 

гривень.

20% від мінімальної 

заробітної плати (3723,00 

грн.*20%= 744,60грн.

не пізніше 20 числа (включно)поточного 

місяця або авансовим внеском за весь 

звітний період

3
Єдиний податок 3 

група

ФОП кількість найманих 

працівників не обмежена та 

юридичні особи -у яких 

протягом календарного року 

обсяг доходу не перевищує 

5000000 гривень

5% або (3%+ПДВ) з 

доходу 

протягом 10 календарних днів після 

граничного строку подання податкової 

декларації за податковий (звітний) 

квартал.

об'єкти житлової нерухомості, 

що перебуваютьу власності 

фізичних та юридичних осіб

0,5% розміру 

мінімальної заробітної 

плати, за 1кв.метр бази 

оподаткування  (у 2018 

році фізичні особи 

сплачують за 2017 рік від 

МЗП 3200 грн.)

об'єкти нежитлової нерухомості, 

що перебувають у власності 

фізичних та юридичних осіб

1,0 % розміру 

мінімальної заробітної 

плати, за 1кв.метр бази 

оподаткування (у 2018 

році фізичні особи 

сплачують за 2017 рік від 

МЗП 3200 грн.)

5 Плата за землю сільськогосподарські угіддя

0,3% від їх нормативної 

грошової оцінки
земельні ділянки, які 

перебувають у постійному 

користуванні суб'єктів 

господарювання

12% від їх нормативної 

грошової оцінки

земельні ділянки, зайняті 

житловим фондом, 

індивідуальнимии гаражами,та 

ділянки надані для потреб 

сільськогосподарського 

виробництва

0,03% від їх нормативної 

грошової оцінки
земельні ділянки, що віднесені 

до земель залізничного 

транспорту

0,2% від їх нормативної 

грошової оцінки
земельні ділянки на територіях 

та об'єктах природоохоронного, 

оздоровчого та рекреаційного 

призначення

3% від їх нормативної 

грошової оцінки

земельні ділянки, які 

перебувають у власності та 

використовуються суб'єктами 

господарювання в комерційних 

цілях

3% від їх нормативної 

грошової оцінки

інші земельні ділянки

1% від їх нормативної 

грошової оцінки

6 Туристичний збір

Платниками є уповноважені 

юридичні та фізичні особи-

підприємці, які здійснюють 

справляння туристичного збору 

на підставі укладених договорів

1% до бази справляння 

збору

сплачується щоквартально, у визначений 

для квартального звітного (податкового) 

періоду строк, за місцезнаходженням 

податкових агентів

7 Транспортний податок

 фізичні та юридичні особи,  які 

мають зареєстровані в Україні 

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

25 000 гривень за кожен 

легковий автомобіль

а) фізичними особами - протягом 60 днів з 

дня вручення податкового повідомлення-

рішення;

б) юридичними особами - авансовими 

внесками щокварталу до 30 числа місяця, 

що наступає за звітним кварталом, які 

відображаються в річній податковій 
В.М.Матвієнко

Ставки та терміни сплати місцевих податків і зборів по м. Березань у 2018 році

фізичними особами - протягом 60 днів з 

дня вручення податкового повідомлення-

рішення;                                                             

   юридичними особами - авансовими 

внесками щокварталу до 30 числа місяця, 

що наступає за звітним кварталом.

Податкове зобов'язання щодо плати за 

землю, визначене у податковій декларації 

на поточний рік, сплачується рівними 

частками власниками та 

землекористувачами земельних ділянок за 

місцезнаходженням земельної ділянки за 

податковий період, який дорівнює 

календарному місяцю, щомісяця протягом 

30 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем податкового 

(звітного) місяця.

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки

4

Начальник фінансового управління


