
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Сорокова сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від           2020 року                                                         №

Про Порядок сплати до загального
фонду місцевого бюджету частини
чистого   прибутку   підприємств
комунальної власності, що належать
до спільної власності територіальної
громади міста Помічна

      Відповідно до Бюджетного кодексу України,  керуючись статтею 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська   рада
в и р і ш и л а :

1. Затвердити  Порядок сплати до загального фонду місцевого бюджету
частини чистого прибутку (доходу) підприємств комунальної власності, що
належать до спільної власності територіальної громади міста Помічна
в 2021 році (додається).

2. Підприємствам комунальної власності (згідно з додатком), що
належать до спільної власності територіальної громади міста Помічна,
забезпечити своєчасну та в повному обсязі сплату до загального фонду
місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) відповідно до
встановленого нормативу.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну
комісію з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, побутового і
торгівельного обслуговування та громадського харчування.

Міський голова                                                                   Микола АНТОШИК



                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                             рішенням міської ради
                                                                                                             від           2020 року  №

П О Р Я Д О К
сплати до загального фонду місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу)

підприємств комунальної власності, що належать до спільної власності
територіальної громади міста Помічна в 2021 році

Платниками податку є суб’єкти господарювання, що належать до спільної власності
територіальної громади міста або ту статутних фондах яких є частка такої власності.

Комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання подають до органів державної
податкової служби розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою
звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку і
сплачують задекларовані в розрахунку суми податкового зобов’язання частини чистого
прибутку (доходу).

Відповідно до нормативу відрахувань підприємства комунальної власності міської
ради, що належать до спільної власності територіальної громади міста Помічна, сплачують
до загального фонду місцевого бюджету частину чистого прибутку (доходу), за
результатами  щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі
3 відсотків чистого прибутку  (доходу), розрахованого згідно з положенням
(стандартними) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку
надходжень до загального фонду місцевого бюджету, відкриті у головному управлінні
Державного казначейства в Кіровоградській області, по коду бюджетної класифікації
доходів 21010302.

Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті до місцевого бюджету, визначається
підприємствами комунальної власності відповідно до форми розрахунку, встановленої для
державних підприємств, та зазначається в декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини прибутку (доходу) до органів державної податкової служби
подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу.

Частина чистого прибутку (доходу) перераховується протягом 10-ти календарних
днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання
податкової декларації і зараховується на відповідні рахунки.

У разі не подання або несвоєчасного подання розрахунку чистого прибутку (доходу)
до органу Державної податкової служби  платники несуть відповідальність передбачену
Податковим кодексом України.



Додаток

                                                                                                           до рішення міської ради
                                                                                                           від           2020 року №

П Е Р Е Л І К
підприємств комунальної власності, що належать до спільної власності

територіальної громади міста Помічна

1. Комбінат комунальних підприємств

2. Комунальне підприємство «Помічнянський ринок»

____________________
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