Ставки єдиного податку, ЄСВ
та багато іншого. Що чекає на
підприємців у 2021 році
Вашій увазі стисла, проте надзвичайно інформативна добірка
про основні нововведення в році, що прийшов.
Мінімальна зарплата: з 01.01.2021 – 6000 грн, а з
01.12.2021 – 6500 грн;
Мінімальний розмір ЄСВ: з 01.01.2021 – 1320 грн, а з
01.12.2021 – 1430 грн;
Єдиний податок протягом 2021 року: ФОП 1 група – 227
грн, ФОП 2 група – 1200 грн;
Податкові витрати за працівника,
мінімальній зарплаті:
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– з 1 січня 2021 (ставка – 6000 грн) : ПДФО 1080 грн, ВЗ 90
грн, ЄСВ 1320 грн.
– з 1 грудня 2021 (ставка – 6500 грн) : ПДФО 1170 грн, ВЗ 97,5
грн, ЄСВ 1430 грн.
ФОП – платник єдиного податку може надавати в оренду
більше нерухомості: до 400 житлової та 900 кв. м
нежитлової площі відповідно (було 100 і 300);
Для єдиного податку діють нові ліміти доходів:
– 1 група – 167 розмірів мінімальної заробітної плати (1
002 000 грн);
– 2 група – 834 розміри мінімальної заробітної плати (5
004 000 грн);
– 3 група – 1167 розмірів мінімальної заробітної плати
(7 002 000 грн).
ЄСВ двічі не платиться: підприємці, котрі є одночасно
найманими працівниками, звільнені від ЄСВ, якщо за
основним місцем роботи ЄСВ сплачено у належному обсязі;
Підприємці на загальній системі оподаткування, які не

отримують доходів, не сплачують ЄСВ;
Підприємці – платники ЄП 1 групи звільнені від сплати
ЄСВ за період до 31.05.2021 за себе;
Зростає максимальна ставка податку на нерухомість до 90
грн за кв. м.;
Не застосовується РРО при здійсненні розрахунків за
послуги
через
системи
дистанційного
обслуговування/банківських переказів (термінали – ще під
питанням);
РРО для ФОП в загальному випадку, а також і підвищену
відповідальність в сфері РРО – відтерміновано до 2022
року;
У зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати,
пропорційно зростають розміри штрафів Держпраці
(наприклад, допуск працівника без оформлення трудових
відносин було 50000 грн, стає з 01.01.2021 60 000 грн, а
з 01.12.2021 – 65 000 грн відповідно);
Завершено реорганізацію податкових органів – з
01.01.2021 це вже єдина юридична особа із центром в
Києві (до цього часу –
компетенції на місцях).
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Також змінились рахунки для сплати податків (зборів, внесків)
форми та порядок подання звітності, порядок обліку доходів та
багато інше – однак, то щодо наших клієнтів – це наш клопіт.
Нагадуємо також, що з 10 грудня 2020 року скасована норма
щодо мораторію на планові перевірки на час карантину (крім
мораторію на податкові перевірки).
Тобто, контролюючі органи (за виключенням податкової служби)
вправі організовувати й проводити планові та позапланові
перевірки.
А податкові перевірки під мораторієм до завершення
карантину, тобто можуть розпочатись після 28.02.2021.

Клієнти Компанії Вікторія можуть отримати детальну інформацію

про розмір єдиного податку, встановлений відповідною радою, у
закріпленого по роботі працівника.
Пропонуємо ознайомитись із:
– умовами обслуговування підприємців на єдиному податку;
– калькулятором вартості супроводу.

Компанія Вікторія
Також, імовірно Вам буде цікава акція безкоштовної реєстрації
юридичної особи [перейти].

Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити за акційними
знижками також:

• електронні ключі ДП “ДІЯ” та програмне забезпечення для
подання електронної звітності «Соната»;
• послуги бухгалтерського обслуговування для підприємств та
податкового супроводу для підприємців (послуги з
бухгалтерського та податкового аутсорсингу);
• консультації з оптимізації та планування податкового
навантаження. Вибору оптимальної системи оподаткування;
• послуги аутстафінгу (лізинг персоналу, як елемент
оптимізації оформлення працівників);
• виготовлення документів по охороні праці;
• постановку на облік РРО та отримання ліцензії на торгівлю
алкогольними та тютюновими виробами;
• ліцензійне антивірусне програмне забезпечення Zillуa!
• реєстрацію торгової марки (знаку на товари, послуги);
• реєстрацію юридичних осіб інших організаційно-правових
форм; отримання довідок, витягів з державних реєстрів;
• виготовлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.
Чернівці;
• підготовку договорів та ін. юридичних документів. Супровід
та представництво в судах, органах державної та місцевої
влади та управління.

У разі, якщо Вас зацікавила пропозиція, звертайтесь в зручний
для Вас спосіб
телефон: +380955957777
e-mail: office@vg.ua

*Умови акцій не розповсюджуються на посередників у реєстрації.
Не є публічною офертою

