Базове відстеження

регуляторного акту, а саме проекту рішення Кремінської міської ради 
«Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи,
ставок вартості  патенту на здійснення торгової діяльності та розмірів
фіксованої  суми прибуткового податку»

У зв'язку з прийняттям Податкового Кодексу України виникла необхідність встановити на території Кремінської міської  ради ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, ставки вартості  патенту на здійснення торгової діяльності та розміри фіксованої  суми прибуткового податку.
Основною метою проекту є виконання ст. 10, 267 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Оголошення щодо розробки проекту було розміщено у районній газеті „Кремінщина” від 02.04.2011 р. № 27 – 28 ( 8333 – 8334) та проект рішення опубліковано на  інформаційній сторінці Кремінського району  сайту облдержадміністрації (krem.loga.gov.ua/activity/regpoioy).
Базове відстеження було здійснено у період з 11.03.2011 р. по 04.04.2011 р.
Базове відстеження було розроблено на підставі даних за 2010  р.:
Відстеження щодо результативності даного регуляторного акту буде покладено на розробника, тобто на Кремінську міську раду.
Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання чинності акту. 
Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження. 
Відстеження надходжень місцевих податків і зборів до місцевого бюджету буде здійснюватися шляхом аналізу інформації наданої Кремінським відділення Рубіжанської ОДПІ.
Встановлення ставок розміру ставок розміру вартості торгового патенту, ставок єдиного податку та розмірів фіксованої суми прибуткового податку для суб’єктів підприємницької діяльності на території Кремінського району зорієнтована на урахування  місцевих особливостей міста та району, розвитку малого підприємництва в районі та виконання законодавства України.
Місцева влада відповідно до своїх повноважень встановлює ставки розміру вартості торгового патенту, ставки єдиного податку та розміри фіксованої суми прибуткового податку для суб’єктів підприємницької діяльності на той чи інший вид діяльності залежно від економічної значимості виду діяльності для розвитку свого регіону та його специфіки.
Під час встановлення розміру ставок розміру вартості торгового патенту, ставок єдиного податку та розмірів фіксованої суми прибуткового податку для суб’єктів підприємницької діяльності органи місцевого самоврядування користуються Державним класифікатором видів економічної діяльності  за КВЕД-2005 затверджених Державним комітетом статистики України.
Дані були зібрані методом аналізу економічно – фінансових показників суб»єктів підприємницької діяльності. Результативність регуляторного акту відстежувалась методом узагальнення цих даних. 
	Даним регуляторним актом передбачається забезпечити виконання ст.  267 Податкового кодексу України та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Дія акту поширюватиметься на широке коло суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб). Практичне запровадження даного рішення покладається на суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб) та податкову службу. 
У органів влади та суб’єктів господарювання є всі можливості та ресурси для впровадження та виконання даного регуляторного акта, а саме: 
- діючі законодавчі акти надають право органам місцевого самоврядування приймати зазначене рішення; 
- суб’єкти господарювання мають право у встановленому законом порядку зареєструватися та платити податки, які передбачені даним рішенням; 
- представники податкових органів мають право контролювати сплату податків. 
На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як: 
- неналежне справляння та сплата місцевих податків і зборів суб’єктами господарювання; 
- зміна діючого законодавства. 
Позитивним фактором є надходження коштів до міського бюджету, які можуть використовуватися на задоволення суспільних благ. 
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