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Flash Report

З 1 січня 2014 року  "Cвідоцтво платника єдиного податку" 
більше не видаватиметься, а всі існуючі свідоцтва будуть
скасовані.

Це матиме істотний вплив на компанії, які працюють з 
"єдинниками", оскільки такі свідоцтва були основою для 
неутримання податків і незастосування соціальних внесків
на такі виплати.

Замість видачі свідоцтв, Міністерство доходів і зборів
України запроваджує Реєстр платників єдиного податку. Тож
реєстрація, внесення змін та анулювання реєстрації суб’єкта
господарювання як платника єдиного податку
здійснюватиметься шляхом внесення відповідних записів до 
Реєстру "єдинників".

Уся необхідна інформація про зареєстрованих "єдинників" 
знаходитиметься у вільному доступі:

• на веб-сайті юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців
(www.irc.gov.ua);

• на веб-сайті Міністерства доходів і зборів України
(www.minrd.gov.ua).

Швидше за все, це означатиме, що компаніям необхідно буде 
перевіряти інформацію на цих сайтах перед кожною 
виплатою, оскільки "єдинники" можуть бути позбавлені
реєстрації без попереднього повідомлення.
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.

© 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, 
зареєстрована в Україні, а в деяких випадках 
міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є 
самостійною юридичною особою. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.
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