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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
       
  ______________                                 Київ                                      № __________ 







Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування,  розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, витягу з реєстру платників єдиного податку та Порядку застосування спрощеної системи оподаткування  

Відповідно до пунктів 298.1, 298.7 статті 298 та пункту 299.10 статті 299 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України, підпункту 3 пункту 12.3 статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;
	форму розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;
форму запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку;
форму витягу з реєстру платників єдиного податку;
Порядок застосування спрощеної системи оподаткування.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 20 грудня 2011 року № 1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1536/20274. 
3. Установити, що: 
не підлягають обов’язковій перереєстрації платники єдиного податку, внесені до реєстру платників єдиного податку до набрання чинності цим наказом;
з 01 червня 2014 року вважається анульованою податкова реєстрація осіб як платників єдиного податку, які станом на 31 травня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання), перебували на обліку в контролюючих органах на території АР Крим або міста Севастополя та на дату набрання чинності цим наказом мають місцезнаходження (місце проживання) на території АР Крим або міста Севастополя. Податкові зобов’язання зі сплати єдиного податку нараховуються таким платникам по 30 червня 2014 року, а нараховані після цієї дати – анулюються;    
відновлення реєстрації платників єдиного податку, зазначених у  абзаці третьому цього пункту, проводиться після евакуації особи на іншу територію України згідно зі статтями 12, 15 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», або завершення строку тимчасової окупації шляхом реєстрації особи платником єдиного податку відповідно до Порядку застосування спрощеної системи оподаткування, затвердженого цим наказом.

4. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу. 
	Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 


6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

Міністр                                                                                                                                                           
     О. МАРКАРОВА






