file_0.jpg


file_1.wmf




Державна податкова служба України

Головне управління ДПС у
Дніпропетровській області




Закон України № 1914-IX: розділ XIV Податкового кодексу України «Спецiальнi податковi режими»
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Офіційний вебпортал Державної податковоїї  служби України: tax.gov.ua  
Інформаційно-довідковий департамент ДПС України: 0-800-501-007 
Гаряча лінія ДПС України «Пульс»: 0-800-501-007 (напрямок  «4»)
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 
0-800-501-007 (напрямок «2»)



Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний райони  м. Дніпра) повідомляє, що особливостi застосування спрощеноi системи оподаткування, облiку та звiтностi визначено главою 1 роздiлу XIV Податкового кодексу України (далi - ПКУ). Законом України вiд 30 листопада 2021 року №1914-IX «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законодавчих aктів України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень» внесено змiни до роздiлу XIV ПКУ «Спецiальнi податковi режими», якi набрали чинностi з 01 січня 2022 року.
Так, абзацом другим пiдпункту 291.51.1 пунктy 291.51 статті 291 ПКУ визначено, що не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, дiяльнiсть яких згiдно з КВЕД-2010 вiдноситься до класiв 01.47 (розведення свiйської птицi), 01.49 (в частинi розведення та вирощування перепелiв i страусів) та 10.12 (виробництво м'яса свiйської птицi). 
Поряд з тим, серед платникiв єдиного податку четвертої групи є сiльськогосподарськi товаровиробники, якi одночасно з рослинництвом, тваринництвом, рибництвом або змiшаним сiльським господарством, здiйснюють дiяльнiсть з розведення свiйської птицi, розведення та вирощування перепелiв i страусів та виробництва м'яса свiйської птицi. 
З метою дотримання норм податкового законодавства в частинi правомiрностi надання або пiдтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи, акцентуємо увагу, що у зв'язку з набуттям чинностi з 01 січня 2022 року змiн щодо умов застосування спрощеної системи оподаткування, господарювання, якi одночасно з iншими видами сiльськогосподарської дiяльностi здiйснюють дiяльнiсть згiдно з КВЕД-2010, яка вiдноситься до класiв 01.47 (розведення свiйської птицi), 01.49 (в частинi розведення та вирощування перепелiв i страусів) та 10.12 (виробництво м'яса свiйської птицi) не можуть набути або пiдтвердити статус платника єдиного податку четвертої групи на 2022 piк. 

 
















	
	
	

