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Додаток 3
до Порядку застосування спрощеної системи оподаткування
(абзац перший пункту 8 розділу ІІІ)


РІШЕННЯ № _______________
про анулювання реєстрації платника єдиного податку 
   
(найменування  платника,  або прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб – підприємців)


(місце знаходження  платника, або місце проживання для фізичних  осіб – підприємців)
  Код ЄДРПО юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта  фізичної особи – підприємця: 












Включено до реєстру платників єдиного податку         з  «         »                     20           року
   

(найменування   контролюючого органу, що здійснив реєстрацію)

Підставою для  виключення з реєстру платників єдиного податку є:
 подання  платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом  на сплату інших податків і зборів,  визначених   підпунктом 299.10.1 пункту 299.10  статті 299 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) ; 
             припинення юридичної  особи (крім перетворення), або припинення підприємницької діяльності 
            фізичною особою – підприємцем  відповідно  до закону (підпункт  299.10.2. пункту 299.10 статті  299 Кодексу);

             виявлення відповідним контролюючим органом під час  проведення перевірок порушень платником  єдиного податку 
            вимог глави 1 розділу ХІУ Кодексу ( пункт 299.11 статті 299 Кодексу);

            виявлення контролюючим органом під час  проведення виїзних документальних перевірок порушень платником  податку  вимог підпункту 4 пункту 291.4 та пункту 291.51  статті 291 Кодексу ( пункт  299.11 статті 299 Кодексу);

у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва юридичної особи – платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків (підпункт 4 пункту 299.10 статті 299 Кодексу);

платником єдиного податку четвертої групи не подано податкову звітність, передбачену підпунктом 295.9.1 пункту 295.9 статті 295 Кодексу.

 Згідно з підпунктом 299.10.3   пункту  299.10 статті 299 Кодексу у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2
 статті 298  у  разі:
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 перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої  груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки ;
 перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Кодексу, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи;

 перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи;

 застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 Кодексу; 
 здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання;
 перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;
              
              здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

 наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів;
 здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу відповідно.

Додаток:
документи, які підтверджують наявність підстав для анулювання реєстрації платника єдиного податку:

	заява  про застосування чи відмову від спрощеної системи оподаткування  від «__»____201    року №____________ /___________;


	повідомлення від державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення від «__»________20___року №_______; 


	акт перевірки від «__»________20___року №_______;


	довідка про наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох  послідовних кварталів;


	та інші документи ___________________________________________________________________________________________________________ 


      __________________________________________________________________________________________________________________
Висновок:
Перелічені  причини та документи є підставою для  анулювання реєстрації платника єдиного податку, реквізити яких вказано у додатку, у зв’язку з ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
та відповідно до _______________________________________________________________________
                                                                            (підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта)        
Платник єдиного податку виключений із реєстру платників єдиного  податку
 «___» ________ 20____ року
Датою прийняття рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку  є дата його підписання керівником контролюючого органу (уповноваженою особою). 

Керівник контролюючого органу ( заступник керівника  або уповноважена особа)



___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
____________
(підпис)
________________ 201    року
(дата)

  М. П.



Рішення складене «___» _____________ 20___ року  у двох примірниках. Перший примірник рішення  направляється (видається) платнику податків, копія рішення  в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації платника єдиного  податку.


 Спосіб вручення примірника рішення:
           – особисто;             – надіслано поштою листом з повідомленням про вручення;            – через представника платника  податків.

Примірник рішення одержав(ла) _____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

«___» ____________ 20__ року
____________
(підпис)




   Платник єдиного податку виключений із реєстру платників єдиного  податку                                   «___» ____________ 20____ року  ___________________________________________________________________________________________
          (підпис, прізвище, ім’я, по батькові інспектора, відповідального за ведення реєстру  платників єдиного податку)




