
Види діяльності

%                                  

від мінімальної 

заробітної плати 

станом  на                    

01.01.2012 року

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках 10

Ставки єдиного податку з надання послуг населенню

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням 10

2) послуги з ремонту взуття; 10

3) виготовлення    швейних    виробів    за    індивідуальним замовленням 10

4) виготовлення    виробів   із   шкіри   за   індивідуальним замовленням 10

5) виготовлення   виробів   з   хутра    за    індивідуальним замовленням 10

6) виготовлення    спіднього    одягу    за    індивідуальним замовленням 10

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням 10

8) виготовлення    головних    уборів    за    індивідуальним замовленням 10

9) додаткові   послуги    до    виготовлення    виробів    за індивідуальним замовленням 10

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів 10

11) виготовлення   та   в'язання трикотажних   виробів   за індивідуальним замовленням 10

12) послуги з ремонту трикотажних виробів 10

13)виготовлення   килимів   та    килимових    виробів    за індивідуальним замовленням 10

14) послуги  з  ремонту  та  реставрації килимів та килимових виробів 10

15) виготовлення шкіряних галантерейних та  дорожніх  виробів за індивідуальним замовленням 10

16)послуги  з  ремонту  шкіряних  галантерейних  та дорожніх виробів 10

17)виготовлення меблів за індивідуальним замовленням 10

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів 10

19) виготовлення  теслярських   та   столярних   виробів   за індивідуальним замовленням 10

20)технічне    обслуговування    та    ремонт   автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за 

індивідуальним замовленням 10

21) послуги з ремонту радіотелевізійної  та  іншої  аудіо-  і відеоапаратури 10

22) послуги  з  ремонту  електропобутової  техніки  та  інших побутових приладів 10

23)послуги з ремонту годинників 10

24)послуги з ремонту велосипедів 10

25)послуги з технічного обслуговування  і  ремонту  музичних інструментів 10

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням 10

27)послуги    з    ремонту    інших   предметів   особистого користування, домашнього вжитку та 

металовиробів 10

28) виготовлення   ювелірних   виробів   за    індивідуальним замовленням 10

29) послуги з ремонту ювелірних виробів 10

30) прокат   речей   особистого   користування  та  побутових товарів 10

31) послуги з виконання фоторобіт 10

32) послуги з оброблення плівок 10

33)послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів 10

34)послуги з чищення та фарбування текстильних,  трикотажних і хутрових виробів 10

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням 10

36)послуги перукарень 10

37) ритуальні послуги 10

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством 10

39) послуги домашньої прислуги 10

40) послуги,  пов'язані з очищенням та прибиранням  приміщень за індивідуальним замовленням
10

                                                                                                  Додаток 1

Секретар ради                                                                  В.Ерфан

Ставки єдиного податку 

для першої групи платників

VІ скликання № 497   від 22.12.2011 року

 до рішення V  сесії   Хустської міської ради


