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«Про звернення депутатів Сосницької
селищної ради» восьмого скликання до
підприємців
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до підприємців із зверненням щодо сплати податків та зборів.
(звернення додається).
2.

Сосницькому

селищному

голові

надіслати

звернення

депутатів

Сосницької селищної ради восьмого скликання до підприємців, після набрання
чинності цим рішенням.

Селищний голова

Андрій ПОРТНИЙ

З початку розгортання повномасштабної війни Росії проти України
Парламент ухвалив суттєві зміни до законодавства, що передбачають значне
послаблення оподаткування для бізнесу на період воєнного стану. Воєнний стан –
це період невизначеності і зростаючих ризиків для всіх бізнесів. Влада вживає
низку заходів для мінімізації негативних наслідків. Проте інколи ці заходи
занадто радикальні й не до кінця продумані. що вплинуло на суттєве зменшення
дохідної частини бюджету селищної територіальної громади. Так за 9 місяців
поточного року спад по надходженнях до бюджету громади проти відповідного
періоду минулого року склав 9,6 млн.грн. (22 %), що унеможливлює в повній мірі
виконання повноважень по забезпеченню роботи інфраструктури громади, і
спричинило кредиторську заборгованість з виплати заробітної плати, оплати
спожитих енергоносіїв, оплати послуг (крім комунальних), придбання матеріалів.
Сплата податків і зборів громадянами Сосницької територіальної
громади у період воєнного стану є дуже важливою – це вияв громадянської
свідомості підприємцями, які працюють та спроможні їх сплачувати, у нелегкий
для країни час. Податки сплачені до бюджету громади забезпечують нормальне
функціонування закладів та установ громади, забезпечення благоустрою
населених пунків громади, підтримання закладів медицини, збройних сил України
та ін.
Наголошуємо, що в умовах запровадження воєнного стану в Україні до
платників податків, у тому числі ФОП, не застосовуються штрафні санкції за
відсутність можливості своєчасно сплатити податки та збори до бюджету.
Враховуючи вищесказане Сосницька територіальна громада звертається до
працівників бізнесу:
«Шановні підприємці - платники єдиного податку першої та другої груп,
враховуючи настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в
період воєнного стану, просимо за можливості виконувати свій податковий
обов’язок та сплачувати своєчасно єдиний податок».

