
!одаток 3

до рiшеЕня XXXVI cecii VII скликаЕня
Крисинськоi сiльськоi ради
вiд 15 липня 2019 року JФ 431-VII

полоrкення та ставки €диного податку для суб'€ктiв господарювання, якi
застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi на

територii Крисинськоi сiльськоi радп

1. Загальпi лолоrкення

I_]e Положення розроблене вiдповiдно до вимог Пода,r,кового кодексу
УкраiЪи для реryлювання правових засад застосування спрощеноi системи
оподаткування, облiку та звiтностi. а також с[равляння €диного податку на
lериторiТ Крисинськоi сiл ьськоi ради,

Спрощена система оподатк}ъання, облiку та звiтностi - особливий
механiзм справляння податкiв i зборiв, що встановлю€ замiну сrutати окремих
податкiв i зборiв, встановлених пунктом 297.1 cTaTTi 297 Податкового кодексу
УкраiЪи (далi по тексту IЖУ), на сплату €диного податку ts порядку та на
умовах, визначених даним Положенням (глава 1 роздiлу ХIV ПКУ), з
одночасним веденням спрощеного облiку та звiтностi (291.2. IIКУ).

Юридична особа чи фiзична особа - пiдприемець може самостiйно обрати
спрощену систему оподаткування, якщо така особа вiдповiдас вимогам,
встановленим даним Положенням (глава 1 роздiлу XIV ПКУ), та ресстру€ться
платником сдиного податку в порядку, визначеному даним Положенням (29l.З
пку).

2. Суб'скти господарювання, якi застосовують спрощсну систему
оподаткування, облiку та звiтяостi

суб'екти господарювання, якi застосов},lоть спрощену систему
оподаткування, облiку та звiтностi, подiляються на Taki групи ллатникiв
единого податку (291.4 IIКУ):

l) перша група - фiзичнi особи - пiдприсмцi, якi не tsикористовують
працю найманих осiб, здiйснюють виключно роздрiбний продаж ToBapiB з
торговельних мiсць на ринках та,/або провадять господарську дiяльнiсть з
надання побутових послуг населенню i обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищуе 300000 гривень;

2) друга група - фiзичнi особи - пiдприсмцi, якi здiйснюю,rь r rlсIltlларську
дiяльнiсть з надання посJlуг, у тому числi побутових, платникам €диного
податку тrабО населенню, виробництво таlабо продаж ToBapiB, дiяльнiсть у
сферi ресторанного господарства, за умови, що протягом каJrенларного року
вiдповiдають сукупностi таких критерiiв:

- не використовують працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi
перебувають з нИми у трудових вiДносинах, одночасно не перевицус l0 осiб;



- обсяг доходу не перевищус l500000 гривень,

.Щiя чього пiдпунктУ "" 
no-"po""," на фiзичних осiб - пiдприемцiв, якi

пчдuй" по""р"дницькi послуги з купiвлi, продФку, оренди та оцlнювання

;;;;"." lnutпч 1.pynu Zб.з t КвВД ЩК 009:2005), а також здiйснюють

дi"льнi"ть з виробництва, постачання, продажу (реалiзацii) ювелiрних та

,rоб1,.оrих urрЬбi" з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння,

дорЬaоцi"rоrо камiння opau"oa""'o,o утворення та напiвдорогоцiнного

iuiinn". T*i фiзичнi особи - пiдприемцi напежать виключно до третьоТ групи

платникiв сдиного податку, якщо вiдповiдають вимогам, встановленим для

такоТ групи;
3) ,ретя гру.rа - фiзичнi особи - пiдприемцi, якi не використов},ють працю

наима""хосiбабокiлькiстьосiб,якiперебУваютьзниМиУтрУдоВих
вiдносинах, не обмежена та юридичнi особи - суб'екти господарювання будь-

"Бi 
lр."ri."чiИrо-правовоi форми, у яких протягом каJIендарного року обсяг

доходу не перевищуе 20000000 гривень;" 
4j 

""ru"pru 
група - сiльськогосподарськi товаровиробники, у яких частка

сiльськогосподаРського товаровиробництва за попереднiй податковий (звiтний)

piK дорiвнюе або перевищус 75 вiдсоткiв>;
у селекцiйних центрах, на пiдприемствах (в об'сднаннях) з племiнноi

"npu", у тварин"ицт"i ло продукцii власного виробництва

сiльськогосподарського товаровиробника також належать племiннi (генетичнi)

р""ур"", прrлОЪнi в iнших сЪлекцiйних центрах, на. пiдприсмствах (в

ьо'Ёо"uп""i; iз племiнноi справи у тваринництвi та реалiзованi вiтчизняним

пИЙ".r"r"u" опя осiменiння маточногJпогопiв'я тварин (291,4,2 IIКУ),

-i*що сiльс"когосподарський товаровиробник утворюсться шляхом злитIя,

приеднання, перетворення, подiлу або видiлення згiдно з вiдповiдними

,bpru"' I]ивiлiного кодексу УкраiЪи, то норма щодо дотримання частки

сiльськогосподарського товаровирЬб",цr"u, яка дорiвнюе або перевищус 75

uiд"оr*l" за попереднiй ,rода,ков"й (звiтний) piK, поширюеться на (291l,4,З

IIKY):
- ycix осiб окремо, якi зливаються або приеднуються;

- no*oy onp"*y особу, утворену шляхом подiпу або видiлу;

- особу, утворену шляхом перетворення,

Сiльськогосподарськi то,аро,"робники, yTBopeHi шпяхом злиття або

присднання, можуть бути платниками податку в pik утворення, якщо частка

сiльськогосподарського товаровиробництва, отримана_ за попереднiй

податковий (звiтний) piK BciMa товаровиробниками, якi__беруть участь у lx
yTBopeHHi, дорiвнюе абЬ перевишус 75 вiдсоткiв (291,4,4 пку),
"Сiпu""пй"подарськi товаровиробники, yTBopeHi шляхом перетвореЕня

платника податку, можуть бути платниками податку в pltt перетворення, якщо

частка сiльськогосподарського товаровиробництва, отримана за поперелнiй

подurпо"rИ (звiтний) piK, дорiвнюс абЪ перевищуе 75 вiлсоткiв (291,4,5 ПКУ),

СiльськЬгосподарськi iоваров"робники, yTBopeHi шляхом подiлу або

видiлення, можуть бути платциками податку з наступного року, якщо частка



сiльськогосподарського товаровиробництва, отримана за попереднiй

податковий (звiiний) piK, дорiвнюс або перевищУе 75 вiдсоткiв (291,4,6 IIку),
HoBoyTBopeHi 

-iiл"ськЪ.осподарськi 
товаровиробники можуть бути

платниками податIау з наступного року, якщо частка сlльськогосподарського

товаровиробництва, отримана за попереднiй податковий (звiтний) piK, дорiвнюс

або перевищуе 75 вiдсоткiв> (291.4,7 ПКУ).

3. Суб'екти господарювацня, якi не MolKl,Tb застосовувати спрощену
систему оподаткування, облiкry та звiтностi

Не моясуть бути платниками €диного податку першоi - TpeTboi груп
(291.5 ПКф:

3.1.Суб'скти господарювання (юридичнi особи та фiзичнi особи

пiдприемцi), якi здiйснюють (291.5.1 ПКУ):' 
3.1.i. дiяльнiсть з органiзацiТ, проведення азартних iгор, лотереЙ (KpiM ро

зповсюдження лотерей), парi (букмекерське парi, парi тоталiзатора);

3.1.2. обмiн iноземноТ валюти;
3,1,3. виробництво, експорт, iмпорт, продаж пiдакцизних ToBapiB (KpiM

роздрiбного продu*у ,r-""rо-мастильних матерiалiв в €мностях до 20 лiтрiв та

дiяльностi фiзичних осiб, пов'язаноI з роздрiбним продажем пива та столових

вин):
3.1.4.видобуток, виробництво, реалiзацiю дорогоцiнних металiв l

дорогоцiнного камiння, у тому числi органогенЕого утворення (KpiM

виробництва, flостачання, продажу Феалiзацii) ювелiрних та побутових виробiв

з'дорогоцiнних MeTa:tiB, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння

органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння);

3.1.5. видобуток, реалiзацiю корисttих копzLлив, KpiM реалiзацii корисних

копалин мiсцевого значенЕя;
З.1.6. дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва, крlм дlяльност1 у

сферi страхування, здiйснюсться страховими агец,t ами,

"ra"u"an"r, 
Зu*оном Украiни <Про страхування), сюрвейсрами, аварiЙними

дiяльностi) та

антикварiату,

комiсарами та аджастерами, визначеними роздiлом III ПКУ;
J.1.7, дiял ьн icTb з управлiн ня пiдприсмсrвами;
3.1,8. дiяльнiсть з надання посJIуг пошти (KpiM кур'ерськоТ

зв'язку (KpiM дiяльностi, що не пiдлягае лiцензуванню);
3.1.9.дiяльнiсть з продажу предметiв мистецтва та

дiяльнiсть з органiзацii торгiв (аукцiонiв) виробами мистецтва, предметами

колекцiонування або антикварiату;
3,1.10. дiяльнiсть з органiзацii, проведення гастрольних заходlв;

3.2, Фiзичнi особи - пiдприемцi, якi здiйснюють технiчнi випробування та

дослiдження (група 74.3 КВЕД Дк 009:2005), дiяльнiсть у сферi аулиту
(291.5.2 ПКУ)i
3.3. Фiзичнi особи - пiдприемцi, якi надають в оренду земельнl дlлянки,

загальна площа яких перевищус 0,2 гектара, житловi примiщення таlабо 'rx

частини, загальна ппоща яких перевищуе l00 квадратних меTрiв, нежитловi



примiщення (споруди, булiвлi) та-lабо ix частини, загальна площа яких
перевищуе 300 квадратних MeTpiB (291.5.3 ГIКУ);

3.4. CTpaxoBi (перестраховi) брокери, банки, кредитнi спiлки, ломбарди,
лiзинговi комланiТ. ловiрчi товариства. crpaxoBi компанii, установи
накопичувального пенсiйного забезпечення, iнвестицiйнi фонди i компанii, iншi
фiнансовi установи. визначенi законом: ресстратори чiнних палерiв

(291.5.4 ПКУ);
- суб'скти господарювання. у статутному капirалi яких сукупнiсlь

часток, що належать юридичним особам, якi не е платниками сдиного податку,
дорiвнюе або перевиц{уе 25 вiдсоткiв (291 .5.5 ПКУ);

- представництва. фiлiТ, вiддiлення та iншi вiлокреvленi пiдроздiли
юридичноТ особи, яка не € платником единого податку (291.5.6 ПКУ);

фiзичнi та юридичнi особи - нерезиденти (291.5.7 ПКУ);
- суб'екти господарювання, якi на день подання заrIви про реестрацiю

платником единого податку мають податковий борг, KpiM безнадiйного
податкового борry, що виник внаслiдок дii обставин непереборноi сили (форс-
мажорних обставин) (291.5.8 ПКУ);

Не моясуть бутп платниками €диного податку четвертоi групи
(291.51.ПКУ):

суб'екти господарювання, у яких понад 50 вiдсоткiв доходу, отриманого
вiд продажу сiльськогосподарськоi продукцiТ власного виробництва та
продуктiв ii переробки, становить дохiд вiд реалiзацii декоративних рослин (за
винятком зрlзаних KBITIB, вирощених на упддях, якl належать
сiльськогосподарському товаровиробнику на правi власностi або наданi йому в
користування, та продуктiв ix переробки), диких тварин i птахiв, хутряних
виробiв i хутра (KpiM хутровоi сировини) (291.51.1.);

- суб'екти господарювання. що провадять дiяльнiсть з виробництва
пiдакцизних ToBapiB, KpiM виноматерiалiв виноградних (коди згiдно з }КТ ЗЕД
2204 29 - 2204 З0), вироблених на лiдпршемствах первинного виноробства для
лiдприсмсr в вторинного виноробства. якi використовуюr ь raKi виноматерiали
для виробництва готовоТ продукцiТ (29|.5| .2.);

- суб'ект господарювання, який станом на 1 сiчня базового (звiтного) року
мас податковий борг, за винятком безнадiйного податкового борry, який виник
внаслiдок дiТ обставин непереборноТ сили (форс-мажорних обставин)>
(291.51.3.).

Платники единого податку першоТ - TpeTboi групи повиннi здiйснювати

розрахунки за вiдвантаженi товари (виконанi роботи, наданi послуги) виключно
в грошовiй формi (готiвковiй таlабо безготiвковiй) (291.6 ПКУ).

!ля цiлей цього Положення (глави l ПКУ) пiд побутовими послугами
населенню, якi надаються першою та другою групами платникiв единого
податку, розумiються TaKi види послуг (291,7 ПКУ):

l) виготовлення взугтя за iнливiлуальним замовленнямi
2) послуги з ремонту взуттяi



3) виготовлення швейних виробiв за iндивiдуальним замовленням;
4) виготовлення виробiв iз шкiри за iндивiдумьним замовленням;
5) виготовлення виробiв з хутра за iндивiдуальним замовленням;
б) виготовлення спiднього одягу за iндивiдуальним замовленням;
7) виготовлення текстильних виробiв та текстильноi галантереi за

iндивiдуальним замовленням;
8) виготовлення головних уборiв за iндивiдуальним замовленням;
9) додатковi послуги до виготовлення виробiв за iндивiдуальним

замовленням;
10) послуги з ремонту одягу та поб)лових текстильних виробiв;
1l) виготовлення та в'язання трикотажних виробiв за iндивiдуальним

замовленням;
12) послуги з ремонту трикотажних виробiв;
l3) виготовлення килимiв та килимових виробiв за iндивiдуальним

замовленням;
l4) послуги з ремонту та реставрацii килимiв та килимових виробiв;

. 15) виготовлення шкiряних галантерейних та дорожнiх виробiв за
1ндивlдуаIьним замовленням;

16) послуги з ремонту шкiряних галантерейних та дорожнiх виробiв;
l7) виготовлення меблiв за iндивiдуальним замовленням;
18) послуги з ремонту, реставрацii та поновлення меблiв;
19) виготовлення теслярських та столярних виробiв за iндивiдуальним

замовленням;
20) технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв,

моторолерiв i мопедiв за iндивiдуальним замовленням;
мотоцикJIlв,

21) послуги з ремонту радiотелевiзiйноi та iншоi аудiо- i вiлеоапаратури;
22) послуги з ремонту електропобутовоi технiки та iнших пофоu"*

приладiв;
23) послуги з ремонry годинникiв;
24) посл5 ги з ремонт} велосипедiв;
25) послуги з технiчного обслуговування i ремонry музичних iHcTpyMeHTiB;
26) виготовлення металовиробiв за iндивiдуальним замовленням;
27) послуги з ремонту iнших предметiв особистого користування,

домашнього вжитку та металовиробiв;
28) виготовлення ювелiрних виробiв за iндивiдуальним замоtsJlенням;
29) послуги з ремонту ювелiрних виробiв;
З0) прокат речей особистого користування та побутових ToBapiB;
3l) послуги з виконання фоторобiт;
J2) послуги з оброблення ллiвок;
33) послуги з прання, оброблення бiлизни та iнших текстильних виробiв;
З4) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних i

хутрових виробiв;
35) вичинка хутрових шкур за iндивJдуальним замовленням;
36) послуги перукарень;
37) риryальнi послуги;



38) послуги, пов'язанi з сiльським та лiсовим господарством;

39) послуги домашньоТ прислуги;
40) послуги, пов'язанi з очищенням та прибиранням примtщень за

iндивiлуальним замовленням.

4. Порядок визначення доходiв та i.х склад для платнпкiв сдиного

податку першоi - TpeTboi груп (ст,292 ПКУ)

4.1. Доходом платника €дпного податку с (292,1 ПКУ):
4.1.i.' длЯ фiзичноi особи - пiдприсмця - дохiд, 

_ 
отриманий протягом

.roour*ouo.o' (звiтного) перiоду в грошовiй формi (готiвковlй таlабо

беiотiвко"iИ);' матерiЙьнiй 
- 
або нематерiальнiй формi, визначенiй пунктом

292.З ст,292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отриманi такою

бiЙ"оIo особою пасивнi доходи у виглядi процентiв, дивiдендiв, роялтi,

"rpu*oui "rnnuм 
i вiдшкодування, а також доходи, отриманi вiд продажу

ру'rоrо.о та нерухомого майна, яке належить на правi власностi фiзичнiй особi

iu 
""*орr"rоuуurься 

в j"i господарськiй дiяльностi;
4.i.2. дпя юридичноi особи - буль-який дохiд, включаючи дохlд

представництв, фiлiй, вiддiлень TaKoi юридичноi особи, отриманий протягом

.,iй.*оrо.о (."irroro) перiоду в грошовiй формi (готiвковiй таlабо

безготiвковiй);' матерiальнiЙ або нематерiальнiй формi, визначенiЙ пунктом

292.З ст,292ТКУ.
При продажу основних засобiв юридичними особами - 1*т"111y_i

единого податку дохiд визначаеться як сума коштiв, отриманих вlд продажу

таких основних засобiв.
Якцо ocHoBHi засоби проданi пiсля '1х використа]]ня протягом 12

календарних мiсяцiв з дня введення в експлуатацiю, дохlд визначаеться як

|ia""ч"'rir* сумою коштiв, отриманою вiд продажу ,гаких основних засобiв, та

ix залишковою балансовою вартiстю, що скlrалася на день пролажу (292,2

ПкУ):
,що суми доходу платника единого податку включасться вартlсть

безоплатно отриманих протягом звiтного перiоду ToBapiB (робiт, послуг) (292.З

IIку).
Безоплатно оlриманими вважаються товари (роботи, послуги), наданi

платнику единого податку згiдно з письмовими. договорами дарування та

iншими письмовими договорами, укладеними згiдно iз законодавством, за

якими не передбачено грошовоi абБ iншоТ компенсацii BapTocTi таких ToBapiB

(робiт, послуг) чи ii повернення, а також товари, передан1 платнику единого

подчrпу 
"u 

вiдповiдальне зберiгання i використанi таким платником сдиного

податку (292.3 ПКУ).
,Що суми доходу платника

податку на додану BapTicTb

кредиторськоi заборгованостi,
гIку).

сдиного податку третьот групи, який е платником

за звiтний перiод також включасться сума

за якою минув строк позовноi давностi (292,3



,Що суми доходу платника единого податку TpeTboi групи (юридичнi особи)
за звiгний лерiод включасться Bapr icTb реалiзованих протягом звiтного перiолу
ToBapiB (робiт, послуг), за якi отримана попередня оплата (аванс) у лерiод
сплати iнших податкiв i зборiв, визначених цим Положенням та Податковим
кодексом Украiни (292.3 ПКУ).

У разi надання послуг, виконання робiт за договорами дорrrення, Koмicii,
транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом € сума
отриманоi винагороди повiреною (агента) (292.4 ПКУ).

.Щохiд, виражений в iноземнiй валютi, перераховусться у гривнях за
офiцiйним курсом гривнi до iноземноi валюти, встановленим Нацiональним
банком Украiни на дату отримання такого доходу (292,5 ПКУ).

,Щатою отримання доходу платника €диного податку е дата надходження
коштiв платнику €диного податку у грошовiй (готiвковiй або безготiвковiй)
формi, дата пiдписання платником единого податку акта приймання-передачi
безоплатно отриманих ToBapiB (робiт, посJryг). Для платника единого податку
TpeTboi групи, який с платником податку на додану BapTicTb, датою отримання
доходу € дата списаннJl кредиторськоТ заборгованостi, за якою минув строк
позовноi давностi (292.6 ПКУ).

Дя платника единого податку третьоi групи (юриличнi особи) датою
отриманнJ{ доходу також е дата вiдвантаження ToBapiB (виконання робiт,
надання послуг), за якi отримана попередня оплата (аванс) у перiод сплати
iнших податкiв i зборiв, визначених цим ГIоложенням та Податковим колексом
Украiни (292.6 ПКУ),

У разi здiйснення торгiвлi товар:rми або послугами з використанням
торговельних aBToMaTiB чи iншого подiбного обладнання, що не передбачас
наявностi ре€стратора розрахункових операцiй, датою отримання доходу
ввarкаеться дата вил)лення з таких торговельних апаратiв таlабо подiбного
обладнання грошовоi виручки (292.7 IIKY).

У разi якщо торгiвля товарами (роботами, послугами) через торговельнi
автомати здiйснюсться з використаtlням жетонiв, карток таlабо iнших
замiнникiв грошових знакiв, виражених у грошовiй одиницi УкраТни, датою
отримання доходу вважаеться дата продажу таких жетонiв. карток та./або iнших
замiнникiв грошових знакiв, вирахених у грошовiй одиницi Украiни (292,8
пку).

,Щоходи фiзичноi особи - платника единого податку, отриманi в результатi
провадження господарськоi дiяльностi та оподаткованi згiдно з цим
Положенням та главою l ПКУ, не включаються до складу загального рiчного
оподатковуваного доходу фiзичноi особи, визначеного вiдповiдно до роздiлу IV
пку (292.9 пку).

Не с доходом суми податкiв i зборiв, утриманi (HapaxoBaHi) ппатником
сдиного податку пiд час здiйснення ним функцiй податкового al eн,l,a, а-tакож
суми €диного внеску на запlльнообов'язкове державне соцiальне страхування,
HapaxoBaHi платником единого податку вiдповiдно до закону (292.10 ПКУ).



До складу доходу, визяаченого вiдповiдно до п.292.|| ст.292 ПкУ, не
включаються:

l) суми податку на додану BapTicTb;
2) суми кошtiв. отриманих за внутрiшнiми

структурними пiдроздiлами платника единого податку;
3) суми фiнансовоТ допомоrи. наданоi' на повороrнiй

rroBepнeнoi протягом 12 календарних мiсяцiв з дня ii

розрахунками мiж

ocHoBi, отриманоi та
отримання, та суми

кредитiв;
. 4) суми коштiв цiльового призначення, що надiйшли вiд Пенсiйного фонду

особами власникам
€диного податку),

та iнших фондiв загальнообов'язкового державного соцiапьного страхування, з
бюджетiв або державних цiльових фондiв, у тому числi в межах державних або
мiсцевих програм;

5) суми коштiв (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару
(робiт, послуг) - ппатнику единого податку та"/або повертаються платником
единого податку покупцю товару (робiт, послуг), якщо таке ловернення
вiдбува€ться внаслiдок поверненнJr товару, розiрвання договору або за листом-
заявою про повернення коштiв;

6) суми коштiв, що надiйшли як оплата ToBapiB (робiт, послуг),
реалiзованих у перiод сплати iнших податкiв i зборiв, встановлених цим
Попоженням та ПКУ, BapTicTb яких була включена до доходу юридичноi особи
при обчисленнi податку на прибуток пiдприсмств або загального
оподатковуваного доходу фiзичноi особи - пiдприсмця;

7) суми податку на додану BapTicTb, що надiйшли у BapTocTi ToBapiB
(виконаних робiт, наданих послуг), вiдвантажених (поставлених) у перiод
сплати iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Положенням та ПКУ;

8) суми коштiв та BapTicTb майна, BHeceHi засновниками або учасниками
платника единого податку до стаryтного капiталу такого ллатника;

9) суми коштiв у частинi надмiрно сплачених податкiв i зборiв,
встановлених цим Положенням та ГIКУ, та суми €диного внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що llовертаються
платнику сдиного податку з бюджетiв або державних цiльових фондiв;

10) дивiденди, отриманi платником €диного податку - юридичною особою
вiд iнших платникiв податкiв, оподаткованi в порядку, визначеному цим
положенням та Пку.

Дивiденди, що виплач)лоться юридичними
корпоративних лрав (засновникам платникiв
оподатков)лоться згiдно з роздiла"п.rи III та lV ПКУ (292.12 ПКУ).

,Щохiд визначасться на пiдставi даних облiку, який ведеться вiдповiдно до
cTaTTi 296 ПКУ (292.1З ПКУ),

Визначення доходу здiйснюсться для цiлей оподаткування сдиним
податком та для надання права субlекту господарювання зарееструватися

платником единого податку таlабо
оподаткування (292. l4 IIКУ).

перебувати на спрощенiй системi

При визначеннi обсягу доходу, що дае право суб'екту госполарIовання
зарееструватися платником единого податку та,/або перебувати на спрощенiй



системi оподаткування в наступному податковому (звiтному) перiодi, не
включаеться дохiд, отриманий як компенсацiя (вiдшкодування) за рiшенням
суду за будь-якi попереднi (звiтнi) перiоди (292.15 ПКУ).

Право на застосування спрощеноi системи оподаткування в наступному
календарному роцi мають платники €диного податку за умови неперевищення
протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для вiдповiдноi
групи платникiв единого податку (292.1б ПКУ).

При цьому якцо протягом календарного року платники першоi - другоi
груп використаJIи право на застосування iншоi ставки сдиного податку у зв'язку
з перевищенням обсягу доходу, встановленого для вiдповiдноi групи, право на
застосування спрощеноi системи оподаткування в наступному каlrендарному
роцi TaKi платники мають за }мови неперевищення ними протягом
календарного року обсяry доходу, встановленого пiдпунктом З пункту
291.4 cTaTTi 291 IIKY.

5. Об'скт та база оподаткування для платникiв сдиного податку четвертоТ
групи (ст.2921 ПКУ)

об'ектоМ оподаткування для платникiв €диного податку четвертоi груtrи €
площа сiльськогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ i багаторiчних

товаровиробника
оренди.

перебувас
надана йому

що
або

данl
прав

насаджень) та./або земель водного фонду (внутрiшнiх водойм, озер, cTaBKiB,
водосховищ), у власност1 сIльськогосподарського

у користування, у тому числi на умовах

Права власностi/користування земельними дiлянками повиннi бути
оформленi та заресстрованi вiдповiдно до законодавства (2921.1 ПКУ),

Базою оподаткування лодаl ком для платникiв сдиного податку четвертоi
групи для сiльськогосподарських товаровиробникiв е нормцtцвна грошова
оцiнка одного гектара сiльськогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ i
багаторiчних насаджень), з урахуванням коефiцiента iндексацii, визначеного за
станом на l сiчня базового податкового (звiтного) року вiдповiдно до лорядку,
встановленого роздiлом ХII ПКУ (2921.2 IIКУ).

Базою оподаткування податком для ллатникiв сдиного пода гKy четвертоТ
групи для земель водного фонду (внутрiшнiх водойм, озер, cTaBKiB,
водосховищ) е нормативна грошова оцiнка рiллi в Автономнiй Республiцi Крим
або в областi, з урахуванням коефiцiснта iндексацii, визначеного за станом на l
сiчня базового податкового (звiтного) року вiдповiдн<l лtl ltорядку,
встановленого роздiлом ХII ПКУ (2921.2 ГКУ).

Пiдставою для нарахування €диного податку платникам четвертоi групи €
державного земельного кадастру таlабо данi з державного ресстру речових
на нерухоме майно (2921.3 IIКУ).
цЕнrраJrьнl ()рl,ани виконавчоr влади, що реалlзують державну полlтику у

сферi земельних вiдносин та у сферi державноi ре€страцii речових прав на

I{ентральнi органи виконавчоi влади, що реалiзують полlтику

нер}хоме майно, щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця, а також
за запитоМ вiдповiдного контролюючого органу за мiсцезн;жодженням



земельноi дiлянки подають iнформацiю, необхiдну дIя обчислення i справляння

податку у порядку, u"runo"rr"r,ury Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи> (2921,з пку),

6. Ставки €диного податку (ст,293 ПКф

6.1.ставки сдиного податку для платникiв лершот - Другоi груп встахов-

люються у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру мiнiмальноi заробiтноТ

nnurr, uйпо"п"ноi законом на l сiчня податкового (звiтного) року (далi у цiй

главi - мiнiмальна заробiтна плата), та третьоi групи - у вiдсотках до до-ходу

(вiдсотковi ставки) (293.1. ПКУ).
6.2.Фiксованi ставки единого податку встановлюються сlльськими, се-

лищними та мiськими радами для фiзичних осiб - пiдприемчiв, якi здiйсню-ють

господарську дiяльнiсть, залежнЬ вiд виду господарськоi дiяльностi, з

розрахунку на календарний мiсяць (293.2, IIКУ): 
_ _' ' 

6.i.l. дл, першоi групи ппатникiв единого податку - 10 вiлсоткiв розмiру

мiнiмально'i заробiтноi плати (293.2. ПКУ);
6,2.2. для другоi групи платникiв единого податку - 20 вiлсоткiв розмiру

мiнiмальноi заробiтноi плати (293.2. ПКУ);
6.2.З. для TpeTboi групп платникiв сдиного податку

сдиного податку встановлюсться у розмiрi (293,3, ПКУ):
6.2.з.l. z вiдсотки доходу - у разi сплати податку на додану вартlсть

згiдно з Податковим кодексом Украiни (293,3 ПКУ);
6.2.3.Z.4 вiдсотки доходу - у разi включення податку на додану вартlсть

до скJIаду единого податку (293.3 ПКУ).
6.2.З.З. 4 вiдсотки доходу - для фiзичних осiб - пiдприемцiв, якi

здiйснюють дiяльнiсть з виробництва, лостачання, продажу (реалiзацii)

ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцlнного

камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та

напi"доро.оцiн"ого кш,riння - у разi включення податку на додану BapTicTb до

вiдсоткова ставка

TpeTboi TpeTboi групи
встановлюеться у розмlр1

15 вiдсоткiв (293.4 ПКУ):
6.3,1. до суми перевищення обсяry

складу единого податку.
6.3. ,Щля платникiв единого податку першоi -

(фiзпчнi особи - пiдпрпсмчi) ставка сдиного податку

доходу, визначеного уп.п. 1,2 i 3 п.

291.4 ст. 291 ПКУ;
6.3.2. до доходу, отриманого вiд провадження дiяльностi, не зазначеноi у

peecTpi платникiв единого податку, вiднесеного до.першоТ або другоТ групи;

6.3.3. до доходу, отриманого при застосуваннi iншого способу розрахункiв,
нiж зазначений у главi I роздiлу XIV ПКУ;

6.З.4. до доходу, отриманого вiд здiйснення видiв дiяльностi, якi не дають

права застосовувати спрощену систему оподаткування,

6.3.5. дО доходу, отримаНо.о nnu,"'nu*' першоi або другоi групи вiд

провадж9ння дiяльностi, "ка 
не перелбачена у пiдпунктах l або 2 пункту 291,4

cTaTTi 291 ПКУ вiдповiдно.



6,4. Ставки €диного податку для платникiв TpeTboi групи (юрпличнi

особи) встановлюються у подвiйному розмiрi ставок, визначених пунктом 293,3

cTaTTi 293 ПКУ t29З.5 ПКУ):
6.4,1, до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пlдпунктl

податку (293.7 ПКУ),
положення вlдповlдно до

нiж зазначений у главi I роздiлу ХIV ПКУ;
6,4.3. до доходу, отриманого вiд здiйснення в^:идiв дiяпьностi, якi не дають

права застосовувати спрощену систему оподаткування,
6.5. У разi здiйсненнЯ платникамИ сдиного податкУ першоi i лругоi груп

кiл"*ох видi" господарськоi дiяльностi застосовуеться максимальний розмiр
ставки сдиного податку, встаtlовлений д,Iя таких видiв господарськоi дiяльностi
(29J.6 пку).

6.6, У разi здiйснення платниками единого податку першоl l другоl груп

.осподарс"коТ дiяпьностi на територiях бiльш як однiсi сiльськоi, селицноТ або

MicbKoi ради застосовусться максимальний розмiр ставки единого податку,

встановлений статтею 293 ПКУ для вiдповiдноi групи таких плаr никiв сдиного

6.7. Ставки, встановленi роздiлом YI даного Положення вiдповlдно

ст.293 ПКУ застосовуються з урахуванням таких особливостей (293,8 ПКУ):
6.7.1. платники сдиного податку першоi групи, якi у календарному

кварталi перевиЩили обсяГ доходу, визначений для таких платникiв у пунктi

291.4 статгi 291 пку, з наступного календарного кварталу за заявою

переходять на застосування с,],авки сдиного податку, визначеноi для платникiв

aдйпо.о подur*у Другоi або третьоТ групи, або вiдмовляються вiд застосування

спрощеноi системи оподаткування.
Taki платники до суми перевищення зобов'язанi застосувати ставку

сдиного податк) у розмiрi I5 вiдсоткiв.
заява подаеться не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за календарним

кварталом, у якому допущено перевищення обсяry доходу;
б.7.2. платники сдццого податкУ другоi групи, якi перевищили у

податковому (звiтному) перiодi обсяг доходу, визначений для таких платникiв у
пунктi 291.4 cTaTTi 291 fIКУ, в наступному податковому (звiтному) кварталi за

заявою переходять на застосування ставки единого податку, визначеноТ для

платникiв единого податку TpeTboi групи, або вiдмовляються вiд застосування

спрощеноi системи оподаткування.
Taki платники до суми перевищення зобов'язанi зас,госувати ставку

сдиного подаtку у розмiрi I5 вiдсоткiв,
заява подаеться не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за календарним

кварlалом. у якому допущено перевищення обсяry лохолу;
б.7.3. платники €диного податку TpeTboi групш (фiзичнi особи -

пiдприемцi), якi перевищили у податковому (звiтному) перiодi обсяг доходу,
визначений для такиХ платникiв у пунктi 29ll.4 статт\ 29l пку, до суми

перевищення застосовують сl,авку €диного податку у розмiрi 15 вiдсоткiв, а



також зобов'язанi у порядку, встановленому даним Положенням, перейти на

;;;;;; l;;; ;"^Йiu iЪборi", u"'ановлених Податковим кодексом УкраТни,

Платники .дr"о.о ,,ooo,ny ,реr"оi групи (юридичнi особи),_ яхi

""о"""*""' , подчrпо,оl,lу 1звiтному) перiодi об_сяг доходу, визначении дJIя

,"ir,. ,r"r"й_ь у ,,yn*ri 291.4 cTaTTi 291 пку, до суми перевищення

застосовчють ставку сдиного llодатку у подвiйному розмiрi ставок, визначених

iH;"'"#;' ;;;;;;'p"*i"y'VI оi""го Положення (вiдповiдно до п,293,3

.Jбз пкуl, Ъ ,Ъпо* зобов'язанi у порядку,_ встановленому даним

подоженням, перейти на сплату iнших по!аткiв i зборiв, встановлених Пку,

заява подасться не пlзнlше 20 числа мiсяця, наступного за календарним

кварталом, у якому допущено перевицення обСяry ДО1|I_ 
л" _

б.7.4. ставка €диного полатку, визначева для TpeTr,ol групи у розмiрi 2

вiдсотки, може бути обрана:

а) суб'сктом господарювання, який зареестрований ппатником податку на

додuпу 
"'upri"ru 

вiдповiднъ до роздiлу v Пку, у разi переходу ним на спрощену

"""r"rу 
ополur*ування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену

систему оподаткування не пtзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку

насryп ного календарного квар га пч:

б) платником 
"д"по.о 

,,одч,'оу тр_етьоТ групи,:*й:9|1" ставку €диного

подuriу 
" 

po.ripi 4 вiдсотки, у разi добровiльноi змiни ставки едч::".,тlт1I
шляхом подання заяви щодо змiни ставки единого податку не пlзвlше ttlж за rJ

кыIендарних днiв до початку календарного кварталу, в якому буде

застосовуватися нова ставка та ресстрацii такого платника сдицого податку

платникоМ податку на дода"у "ap,icTi у порядку, встановленому роздiлом V

ПКУ;
в) суб'сктом господарювання, який не заресстрований платником податку

"u 
дfruriу ,upri"r", у p*i його переходу на спрощену систему оподаткування

або змiни групи платникrв ,д""Ь'о подu,пу шляхом_ _ресстрацiТ 
платником

;;;";;r;" о;;"rу BapTicTb вiдповiдно до роздiлу V ПКУ i.подання заяви ЩоДо

переходу на спрощену систему оподаткування не пiзнiше нiж за 15 l-л"ja:y:::
днiв до початку наступного календарного кварталу, в якому здlиснено

реестрацiю платником податку на додану вартlсть;
' o.T.s. у разi анулювання peccTpauii платника__ Iодатку на додану

BapTicTb у порядку, встановленому роздiлом V ПКУ, платники единого

податку зобов'язанi перейти на сплату iди,ого пода'ку за ставкою у 1l :у]р],1

"Й"rrii" tor" ,,nurr"*iu €дивого rrодатку Tpeтboi групи) або вiдмовитися вtд

;;;;"r"";;" спрощеноi системи оподаткування шляхом подання заяви щодо

змiни ставкИ единого податкУ чи вiдмови вiд застосування спрощеноТ системи

;;;;;й"r"" не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного

календарного кварталу, в якому здiйснено анулювання реестрачii платником

податку на додану Bapтlc] ь,"--i.i.i. 
дrr, .rrurnn*iu €диного податку четвертоi групи розмlр ставок

noourny , ]опЪrо.."пrчрu сiльськогосподарських угiдь та,/або земель водного

фонду залежить uro nu,"aop,i (типу) земель, iх розташування та становить (у

"iд"оiпч,* 
б*lr оподаткування) (293,9 ПКУ):



- для рiллi, сiножатей i пасовищ (KpiM рiллi, сiножатей i пасовищ,

розташованих у гiрських зонах та на полiських територiях, а також рiллi,
сiножатей i пасовищ, цо перебувають у власностi сiльськогосподарських
товаровиробникiв, якi спецiалiзуються на виробництвi (вирощуваннi) та

переробцi продукцii росJlинництва на закритому rpyHTi, або наданi Тм у
користування, у тому числi на умовах оренди) ( 293.9.1. ПКУ) - 0,45;

- для рiллi, сiножатей i пасовищ, розташованих у гiрських зонах та на
полiських територiях (293,9.2. ПКУ) -0,27;

- для багаторiчних насаджень (kpiM багаторiчних насаджень,

розташованих у гiрських зонах та на полiських територiях) (29З,9.3. ПКУ) -

0,21;

- для багаторiчних насаджень, розташованих у гiрських зонах та на
полiських територiях(29З,9.4. ГIКУ) - 0,09;

- для земель водного фонду (293,9.5. ПКУ) - 1,35;

- для рiллi, сiножатей i пасовищ, що перебувають у власностi
сiльськогосподарських товаровиробникiв, якi спецiалiзуються на виробництвi
(вирощуваннi) та переробцi продукцii рослинництва на закритому rpyHTi, або

наданi Тм у користування, у тому числi на умовах оренди (293.9.6. ПКУ) - З%,

Пiд спецiалiзацiею на виробництвi (вирощуваннi) та переробцi продукцii

рослинництва на закритому lpyHTi слiд розумiти перевищення частки доходу,
отриманого вiд реалiзацii TaKoi продукчii та продукцii ii переробки двох третин

доходу (66 вiдсоткiв) вiд реалiзацii усi€i
сiльськогосподарськоi продукцii та продуктiв ii переробки.

власновиробленоi

Перелiк гiрських зон та полiських територiй визначаеться Кабiнетом

7. Податковпй (звiтний) перiод

7.1.Вiдповiдно до ст.294 Податкового кодексу Украiни податковим
(звiтним) перiодом дпя платникiв единого податку першоi, другоТ та четвертоi
груп с календарний piK (294.1.ПКУ).

податковим (rвi[ним) перiодом для платникiв сдиного податку тре]ьот
групи е календарний квартал (294.1.IIKY).

7.2.Податковий (звiтний) перiод починасться з першого числа першого
мiсяця податкового 1звiтного) перiолу i закiнчусться ocTaHHiM кмендарним
днем останнього мiсяця податкового (звiтного) перiоду (294.2 ГIКУ).

Попереднiй податковий (звiтний) piк для новоутворених
сiльськогосподарських товаровиробникiв - перiод з дня державноТ реестраuii до
31 грудня того ж року (294.2 ПКУ).

Податковий (звiтний) перiод д,rя сiльськогосподарських товаровиробникiв,

що лiквiдlтоться, - перiод з початку року до'iх фактичного припинення (294.2

пку).
7,3..Щля суб'ектiв господарювання, якi перейшли на сплату единого податку

iз сплати iнших податкiв i зборiв, встановлених ПКУ, перший [одатковий



(звiтний) перiод починасться з першого числа мiсяця, що настае за наступним
лодатковим (звiтним) кварталом, у якому особу зареестровано платником
сдиного лодаl ку. i закiнчуггься ocTaHHiM календарним днем останнього мiсяшя
такого перiоду (294,3 ПКУ).

,Щля зареестрованих в установленому порядку фiзичних осiб - пiдприсмцiв,
якi до закiнчення мiсяця. в якому вiлбулася державна рессrраuiя. подали заяву
щодо обрання спрощеноТ системи оподаткування та ставки €диного податку,
встановленоi для першоi або другоi групи, перший податковий (звiтний) перiод
почина€ться з першого числа мiсяrц, наступного за мiояцем, у якому особу
заресстровано платником единого податку (294.4 ПКУ).

7.4.Для зареестрованих в установленому законом порядку суб'ектiв
господарювання (новостворених), якi протягом 10 календарних днiв з дня
державноi ресстрацiТ подали заяву цодо обрання спрощеноТ системи
оподаl кування та ставки (диного податку. встановленоТ для третьоТ групи.
перший пода,t ковий (звiтний) перiод починасться з першого числа мiсяця, в

якому вiдбулася державна реестрацiя (294.4 IIКУ).
7,5.,Щля суб'ектiв господарювання, якi

реорганiзацii (KpiM перетворення) будь-якого
непогашенi податковi зобов'язання чи податковий борг, якi виникли до такоТ

реорганiзацiТ, перший податковий (звiтний) перiод починасться з першого
числа мiсяrц, наступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому погашено
TaKi податковi зобов'язання чи податковий борг i подано заяву щодо обрання
спроценоi системи оподаткування (294.5 ПКУ),

7,6.У разi державноi реестрацii прилинення юридичних осiб та державноi
ресстрацii припинення пiдприсмницькоi дiяльностi фiзичноТ особи -
пiдприсмця, якi е платниками единоло лодатку, ocTaHHiM податковим (звiтним)
перiодом вважасться перiод, у якому подано до контролюючого органу заяву
щодо вiдмови вiд спрощеноi системи оподаткування у зв'язку з припиненням
провадження господарськоi дiяльностi (294.6 ПКУ).

7,7.У разi змiни податковоi адреси платника единого податку ocTaHHiM
податковим (звiтним) перiодом за такою адресою вважаеться перiод, у якому
подано до контролюючого органу заяву щодо змiни податковоi адреси (294,7
пку).

8. Порядок нарахування та строки сплати сдиного податку

8.1,Вiдповiдно до ст.295 Податкового кодексу УкраТни для платникiв
единого податку встановпюеться порядок нарахування та строки сплати
сдиного податку.

8.1.1. Платники единого податку першоi' i другоi груп сплачують сдиний
податок шляхом здiйснення авансового внеску не пiзнiше 20 числа (включно)
поточного мiсяця.

TaKi платники единого податку можуть здiйснити сплату €диного податку
авансовим внеском за весь податковий (звiтний) перiод (квартал, piK), але не
бiльш як до кiнця поточного звiтного року.

утворюються в результатi
платника податку, що мае



У разi якщо сiпьська, селицна або MicbKa

змiни ранiше встановлених ставок сдиного
сплачу€ться за такими ставками у порядку та
12.3.4 пункту 12.З cTaTTi 12 ПКУ (295.1 ПКУ).

рада приймас рiшення щодо
податку, сдиний податок

строки, визначенi пiдпунктом

8.1.2. Нарахування авансових BHecKlB для платникlв
першоi i другоi груп здiйснюеться контроJIюючими органами

такого платника сдиного податку щодо розмiру обраноi

единого податку
на пiдставi заяви
ставки единого

податку, заяви цодо перiоду щорiчноi вiдпустки таlабо заяви щодо TepMlHy

тимчасовоi втрати працездатностi (295.2 ПКУ).
8.1,3. Платники €диного податку третьоi сплачl'tоть сдиний податок

протягом l0 календарних днiв пiсля граничного строку подання податковоi

декларацii за податковий (звiтний) квартал (295.3 ПКУ).
8.1,4. Сплата сдиного податк) ллатниками першоi - третьоТ груп

здiйснюеться за мiсцем податковоi адреси (295.4 ПКУ).
8.1.5. ПлатникИ сдиного податкУ першоi i другоi груп, якi не

використовують працю найманих осiб, звiльняються вiд сплати единого

податку протягом одного каlендарного мiсяця на piK на час вiдпустки, а також

за перiол-хвороби, пiдтвердженоТ копiею листка (листкiв) непрацездатностi,

якщо вона тривае 30 i бiльше календарних днiв (295.5 ПКУ).
8.1.6. Суми единого податку, сплаченi вiдповiдно до абзацу другого

пункту 295.1 iпункту 295.5 cTaTTi 295 ПКУ, пiдлягатоть зарахуванню в рахунок
майбутнiх платежiв з цього податку за заявою платника единого податку,

Помилково таlабо налмiру сплаченi сlvи сдиного податку пiдлягаюrь

поверненню платнику в порядку, встановленому ПКУ (295.6 ПКУ).
8.1.7. единий податок, нарахований за перевищення обсяry доходу,

сплачуеться протягом 10 капендарних днiв пiсля граничttого строку подання

податковоТ декларацiТ за податковий (звiтний) квартал (295.7 ПКУ).
8,1.8. У разi припинення платником единого податку провадження

господарськоi дiяльностi податковi зобов' зання iз сплати единого податку

нараховуютьсЯ такому платникУ до останнього дня (включно) каJIендарного

мiсяця, в якому до контролюючого органу подано заIву щодо вiдмови вiд

спрощеноi системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження

господарськоi дiяльностi абО анульовано реестрацiю за рiшенням
контролюючого органу на пiдставi отриманого вiд державного реестратора
повiдомлення про проведення державноi реестрацii припинення

пiлприсм н и uькоТ лiял bHocTi.
у разi анулювання реестрацii платника единого податку за рtшенням

контролюючого органу податковi зобов'язання iз сплати €диного податку

нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) к:rлендарного

мiсяця, в якому проведено анулювання реестрацii (295.8 ПКУ)
8.1.9. Платники сдиного податку четвертоi грули:
а) самостiйно обчислюють суму податку цороку станом на 1 сiчня i не

пiзнiше 20 JIютого поточного року подають вiдповiдному контролюючому

органу за мiсцезнаходженням платника податку та мiсцем розташування
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земельноi дiлянки податкову декларацiю на поточниЙ piк за формою,
встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ (295.9.1 [КУ);

б) сплачують податок щоквартально протяюм 30 календарних днiв, що
настають за ocTaHHiM капендарним днем податкового (звiтного) квартirлу, у
таких розмiрах (295.9.2 ПКУ);

у I кварталi - 10 вiдсоткiв;
у II кварталi - l0 вiдсоткiв;
у Ill кваргалi - 50 вiдсогкiвl
у IV кварталi - 30 вiдсоткiв:
в) yTBopeHi протягом року шляхом злиття, присднання або перетворення у

звiтному податковому перiодi, у тому числi за набутi ними площi нових
земельних дiлянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днiв.
що настають за ocTaHHiM календарним днем податкового (звiтного) кварталу, в
якому вiдбулося утворення (виникнення права на земельну дiлянку), а надалi - у
порядку, визначеному пiдпунктом 295.9.2 ст.295 ПКУ

(295.9.3 ПКУ);
г) що припиняються шляхом злитtя, приеднання, перетворення. подiлу у

податковому (звiтному) лерiодi, зобов'язанi подати у перiод до ii фактичного
прилинення контролюючим органам за своТм viсцезна"ходженням та мiсцем
розташування земельних дiлянок уточнену податкову декларацiю (295,9.4
ПКУ);

д) зобов'язанi у разi, коли протягом податкового (звiтного) перiоду
змiнилася плоца сiльськогосподарських угiдь та./або земель водного фонду у
зв'язку з набуттям (втратою) на неi права власностi або користування (295.9.5
пку):

уточнити суму податкових зобов'язань з податку на перiод починаючи з

дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звiтного)

року;
подати протягом 20 каленларних днiв мiсяця. шо настас за звiтним

перiодом, контролюючим органам за мiсцезнаходженням платника податL7 та
мiсцем розташування земельноi дiлянки декларацiю з уточненою iнформацiею
про ллощу земельноТ дiлянки, а також вiдомостi про наявнiсть земельних
дiлянок та iх нормативну грошову очiнку:

з) у разi надання сiльськогосподарських угiдь таlабо земель водного фонду
в оренду iншому платниковi податку, враховують орендовану площу земепьних
дiлянок у своiй декларацii. У декларацii орендаря така земельна дiлянка не
врахову€ться (295.9.6 ПКУ);

i) у разi оренди ними сiльськогосподарських угiдь таlабо земель водного

фонду в особи, яка не € платником податку, враховують орендовану площу
земельних дiлянок у своТй декларачii (295,9.7 ПКУ);

I) перераховують в установлений строк загальну суму коштlв на
вiдповiдний рахунок мiсцевого бюдхету за мiсцем розташування земельноi
дiлянки>> (295.9.8 ПКУ).



9. Ведення облiку i склалення звiтностi платпиками

9.1.порядок ведення облiку та складання звiтностi
податку визначено ст,296 Податкового кодексу Украiни,

9.1.1. Платники €диного податку першоi - TpeTboi

порядку, визначеному пiдпунктами 296.1. 1-296. 1,3 пункry

€диного податку

платниками сдиного

груп ведуть облiк у
296.1 cTaTTi 296 ПкУ

(296.1 ПКУ) :

9.1,1.1. Платники сдиного податку першоi i другоi груп та платники

€диного податку третьоi групи (фiзичнi особи - пiдприемцi), якi не е

платниками податку на додану BapTicTb, ведуть Книry облiку доходiв шляхом

щоденного, за пiдсумками робочого дня, вiдображення о,триманих доходiв,

Форма книги облiку доходiв, порядок ii ведення затверджуються

центральним органом виконавчоi влади, що забезпечуе формування та реалiзус

д"р*ч"rу полurпо"у i митну полiтику. Для реестрацii Книги облiку доходiв TaKi

платники единого податку подають до контролюючого органу за мiсцем облiку

примiрник Книги, у разi Ьбран"я способу вЬдення Книги у паперовому виглядi

(296.1 пку),
9.1.1.2. ltлатники сдиного податку TpeTboi групи (фiзичнi особи -

пiдприемцi), якi е платниками податку на додану BapTicTb. ведуть облiк ,аоходiв

та витрат за формою та в порядку, що встановленi центральним органом

виконавчоi влади, що забезпечуе формування та реалiзус державну податкову 1

митну полiтику. Для реестрацii Книги облiку доходiв Taki платники единого

податку подають до контролюючого органу за мiсцем облiку примiрник Книги

(296.1 пку).
9.1.1,3. I-tлатники единого податку третьоi групи (юридичнi особи)

використовують данi спрощеного бl,хгалтерського облiку цlодо доходiв та

витрат з урахуванням положень пунктiв 44.2, 44,3 cTaTri 44 ПКУ (296,1,3,

пку).
9.2. Платники сдиного податку першоi та другоi груп подають до

контроJlюючою органу податкову декларацiю ппатника единого податку у

"rpon, 
u"ruпоuп"ний дrя рiчного податкового (звiтного) перiоду, в якiй

вiдображаються обсяг отриманого доходу, щомiсячнl авансов1 внески,

визначенi пунктом 295.1 cTaTri 295 пку (296.2 пку),
така податкова декларацiя подаеться, якцо платник единого податку не

допустив перевищення лро,tягом року обсяry доходу, визначеного у пунктi

291.4 cTaTTi 291 пку, таlабо самостiйно не перейшов на сплату единого

лодаIку за ставками. встановленими для плагникiв сдиного лодатку першоТ ra

другоi групи (296.2 ПКУ).
9,3. Платники единого податку TpeTboi групи подають до контролюючого

органу податкову декларачiю платника €диного податку у строки, встановленl

для квартального податкового (звiтного) перiоду (296,3 IIКУ),
9,4. Податкова декларацiя подаеться до контролюючого органу за мlсцем

податковоТ адреси (296.4 ПКУ).
9.5. Отриманi протягом

перевищують обсяги доходiв,
податкового (звiтного) перiолу доходи, що
встановлених пунктом 291.4 cTaTTi 291 ПКУ,



вiдображаються платниками сдиного податку в податковiй декларацiТ з
урахуванням особливостей, визначених пiдпунктами 296,5.1-296,5.5 пункту
296.5 cTaTTi 296 ПКУ (296.5 ПКУ):

9.5.1. Гfлатники €диного податку першоi та другоi груп подають до
контролюючого органу лодаткову лекларачiю у с,tроки. встановленi для
квартального податкового (звiтного) перiоду, у разi перевищення протягом
року обсягу доходу, визначеноrо у пунктi 291.4 cTaTTi 291 ПКУ, або
самостiйного прийняття рiшення про перехiд на сплату лодаlку за с,l.аЕками,
встановленими для платникiв €диного податку другоТ або третьоi (фiзичнi
особи-пiдприсмцi) групп (296.5.1. ПКУ).

При цьому у податковiй декларацii окремо вiдображаються обсяг доходу,
оподаткований за ставками, визначеними для платникiв сдиного податку
першоi та другоi груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 вiдсоткiв,
обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою единого податку, обраною
згiдно з умовами, визначеними цiеi главою, aBaнcoBi внески, встановленi
пунктом 295.1 статгi 295 ПКУ (296.5.1. ПКУ).

Подання податковоТ декларацii у строки, встановлецi для квартального
податкового (звiтного) перiоду, звiльняе таких платникiв вiд обов'язку подання
податковоТ декларацiТ у строк, встановлений для рiчного податкового (звiтного)
перiоду (296.5.1. ПКУ).

9.5.2. f[латники сдиного податку другоТ групи у податковiй декларацii
окремо вiдображають (296.5.2. ПКУ):

1) щомiсячнi aBaHcoBi внески, визначенi пунктом 295.1 cTaTTi 295 ПКУ;
2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок €диного

податку;
З) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 вiдсоткiв (у разi

перевищення обсягу доходу).
9.5.3. Платники единого податку TpeTboi групи (фiзичнi особи -

пiдприемцi) у податковiй декларацii окремо вiдображають (296.5.3. ПКУ):
l) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними qтавок единого

лодатку;
2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою l5 вiдсоткiв (у разi

перевищення обсяry дохолу).
9.5.4. Платники единого податку третьоi групи (юридичнi особи) у

податковiй декларацii окремо вiдображають (296.5.4. ПКУ):
1) обсяг доходу, що оподаткований за вiдповiдною ставкою сдиного

податку, встановленою для таких платникiв пунктом 29З,З cTaTTi 29З ПКУ1'
2) обсяг доходу, що оподаткований за подвiйною ставкою €диного

податку, встановленою для таких платникiв пунктом 293,3 cTaTri 293 ПКУ (у
разi перевицення обсягу доходу).

9.5.5. У разi застосування iншого способу розрахункiв, нiж зазначений у
цiй главi, здiйснення видiв дiяльностi, якi не дають лрава за{rr.ооовувати
спрощену систему оподаткування. провадження дiяльностi. не зазначеноТ у
peccTpi платникiв сдицого податку першоi i другоi груп, платники единого



податку в податковiй декларацii додатково вiдображають окремо доходи,

ori'""uri ,iл .лiИснення таких операчiй (296,5,5, ПКУ),

9.6, Сума перевищення обЪ"гу лохолу вiдображаеться у податковtи

о"*"Йiй "Ъйiовий 
(звiтний.1 перiод. у якому вiдбулося таке перевищення,

При цьоi,ry отримана 
"ytnnu 

пЪр"""щ",ня доходу, встановJIеного для

платникiв сдиного податкУ першоi i'другоi груп, не вкJIючаеться ло обсягу

доходу, з якого сплачу€ть"п ,u",ynnu обрана ставка такими ппатниками

'О"37'ЁТ#r;ова декларацiя складасться nu!_::,1y'"" пiдсУМКОМ З

ур;;r;;;;;"'у,*Ь ZIB,S iZSB,B cTaTTi 296 ПКУ, Уточнтоюча податкова

декларацiя подасться у порядку, встановленому ПКУ9л19_'.: YU)
9.8, Платники единого податку для отримання довiдки про доходи мають

право подати оо поrrро,ою"й ор,*у пЬлu"поuу деклараuiю за iнший, нiж

кваотальний (рiчний) податковий (звiiний) перiод, що не звiльняс такого

;;";;;; 
"';"Йу 

"iл oOo"',iny подання подагковоi леклараuiТ } строк,

ВсТаноВлений для nuup'-"no.u 1д*ноГо) ПоДаТкоВого (звiтнот.о) перiодУ.

така податкова декларацrя "*пчдч"i""" 
. урахуванням норм пунктiв 296,5 i

296.6статтi296ПкУтанеспiдставоЮДлянарахУВаннята./абосплати
податкового зобов'язання (296,5,8, ГКУ),

9.9, Форми податкових д9кларацiй платника единого податку, визначених

пчнктами 296.2 i 296.З ",u"i 296 ПКУ, затверджуються в порядку,

"i,, 
unoun"nory .rаттею 46 ЛКУ (2qб,5,с, пкУ),

9.10. Платники.rr"о.о пЪЙпу другоi i третьоi (фiзичнi "::9:_,:

"iоrрr.rчll-Йу" 
при здiйсненнi дiялiностi на ринках, при продажу товарlв

дрiбнороздрiбноi ,ор,о,","поi-,"р"жi через засоби *р::lл"::i мережi, а також

платники единого податку пеiшоi групи не застосов),Iоть реестратори

розрахункових операчiй (296,5,10, ПКУ),

10. Особлпвостi нарахувдння, сплатя та подання звiтностi з окремих

податкiв i зборiв платциками единого податку

10.1.особливостi нарахування, сплатл1 та подавня звiтностi з окремих

податкiв i зборiв платникам, й,по,о noou,oy зазначенi vTT297 ПКУ,

10.1.1. Платники сдиного податку звiльняються вiд обов'язку нарахування,

сплати та подання податковоi звiтнЬс,i з та*их податкiв i зборiв (297,1, ПКУ):

1) податку на прибуток пiдприсмств;

2) податку nu оо*оо,^'БЪ,*них .осiб у 
_:::]1r"",_, 

доходiв (об'скта

оподаткування), rо orprruni в результатi господарськОТ Оi"*'::l'_л:lТ::;
;й;;;;";;i "ершоi 

- третьоijгрупи (фiзичноi особи) та оподаткованl згtднс

'О'Ъ';:"о""Х,, на додану BapTicTb з операцiй . 1:::::::,:a 
ToBaPiB, РОбiТ ТС

послуг, мiсце постачання "n,* 
po"u*ouu'e,Ha митнй територii Украiни, Kpilv

податку на додану Bapтtcтb, що ,nnu"y""," фiзичними особами та юридичнимл

особами, якi обрми 
",uuny 

iо"о,о'подu,пу, u""u""ny пiдпунктом l пункц
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293.3 cTaTri 29З IIКУ, а також що сплачуеться платниками единого податку
четвертоТ групи;

4) податку на майно (в частинi земельного податку), KpiM земельного
податку за земепьнi дiлянки, що не використовуються платниками €диного
податку першоi - TpeTboi груп для провадження господарськоi дiяльностi та
платниками единого податку четвертоТ групи для ведення
сiльськогосподарського товаровиробництва;

5) рентноТ плати за спецiальне використання води rrлатниками единого
податку четвертоi групи.

10.1.2, Нарахування, сплата та лодання звiтностi з податкiв i зборiв iнших,
нiж зазначенi у пунктi 297.1цiеi cTaTri, здiйснюються платниками сдиного
податку в порядку, розмiра"ч та у строки, встановленi ПКУ.

У разi ввезення ToBapiB на митну територiю Украiни податки i збори та
митнi платежi сплачуютьсЯ платникоМ единого податкУ на загальних пiдставах
вiдповiдно до закону (297.2. ПКУ).

l0.1.3. Платник сдиного податку виконус передбаченi ПКУ функцii
[одаткового агента у разi нарахування (виплати, надання) оподатковуваних
податком на доходи фiзичних осiб доходiв на користь фiзичноТ особи, яка
перебувае з ним у трудових або цивiльно-правових вiдносинах (297.3. fIКУ).

11. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування,
або вiдмови вiд спрощеноi системш оподаткування

11.1.Y cTaTTi 298 Податкового кодексу Украiни визначений порядок
обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або вiдмови вiд
спрощеноТ системи оподаткування.

l1.1.1. Порядок обрання або переходу на спроцену систему оподаткування
ллатниками сдиного податку першоi - TpeTboi групп здiйснюсться вiдповiдно до
пiдпунктiв 298.1.1-298.1.4 cTaTTi 298 ПКУ (298.1.ПКУ):

11.1.1.1. ,Щля обрання або переходу на спрощену систему оподаткування
суб'ект господарювання подае до контролюючого органу заrIву.

Заява подасться за вибором платника податкiв, якщо iнше не передбачено
ПКУ, в один з таких способiв (298.1.1.ПКУ) :

1) особисто платником податкiв або уповноваженою на це особою;
2) надсилаеться поштою з ловiдомленням про вручення та з описом

вкладеншI;
3) засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням

умови щодо реестрацii електронного пiдпису пiдзвiтних осiб у порядку,
визначеному законодавством;

4) лержавному ре€стратору як додаток до ресстрацiйноТ картки, що
подаеться для проведення державноi реестрацii юридичноi особи або фiзичноi
особи - пiлприемця з ура-\уванням вимог пункту 291.5 cTaTTi 29l ПКУ.
Електронна копiя заяви, виготовлена lllляхом сканування, передасться

державним ре€стратором до контролюючого органу одночасно з вiдомостями з

реестрацiйноi картки на проведення державноi ре€страцii юридичноi особи або



фiзичноi особи - пiдприсмця згiдно iз Законом Украiни "Про державну
реестрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприсмцiв".

l1.1.2, Заресстрованi в установленому порядку фiзичнi особи -
пiдприсмцi, якi до закiнчення мiсяця, в якому вiдбулася державна реестрачiя.
подали заяву щодо обрання спрощеноi системи оподаткування та ставки
единого податку, встановленоi для першоi або другоТ групи, вважаються
платниками сдиного податку J лершого числа мiсяuя. насryлного за мiсяцем. у
якоvу вiлбулася лержавна ресстраuiя.

Зареестрованi в установленому законом порядку суб'скти господарювання
(HoBocTBopeHi), якi протягом l0 днiв з дня державноi реестрацii подали заJ{ву

щодо обрання спрощеноi системи оподаткування та ставки €диного податку,
встановленоi для TpeTboi групи, яка не передбачае сплату податку на додану
BapTicTb, вважаються платниками €диного лодатку з дня Тх державноi реестрацii
(298.1.2.пку).

1 1.1.3. Суб'скт господарювання, який утворюеться в результатi
реорганiзацii (KpiM перетворення) будь-якого платника податку, що мае
непогашенi податковi зобов'язання чи податковий борг, якi виникли до такоi
реорганiзацii, може бути зареестрований як ллатник €диного податку (шляхом
подання не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до [очатку наступного
календарного кварталу заяви) з першого числа мiсяця, наступного за
податковим (звiтним) кварталом, у якому здiйснено погашення таких
податкових зобов'язань чи податкового боргу (298,1 ,3,ПКУ).

11.1.4. Суб'скт господарювання, який с платником iнших податкiв i зборiв
вiдповiдно до норм цього Кодексу, може прийняти рiшення про перехiд на
спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого
органу не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного
календарного кварталу. Такий суб'ект господарювання може здiйснити перехiд
Еа спрощену систему оподаткування один раз протягом капецдарного року.

Перехiд на спрощену систему оподаткування суб'екта господарювання,
зазначеного в абзацi першому цього пiдпункту, може бути здiйснений за умови,
якщо протягом календарного року, що переду€ перlоду переходу на спрощену
систему оподаткування, суб'ектом господарювання дотримано вимоги,
встановленi в пунктi 291.4 cTaTTi 29l ПКУ.

,Що поданоТ заяви дода€ться розрахунок доходу за попереднiй календарний
piK, який визначаеться з дотриманttям вимог, встановлених цiсю главою.

При цьому якщо суб'скт господарювання протягом календарного року, що
передуе року обрання спрощеноi системи оподаткування, самостiйно прийняв
рiшення про припинення фiзичноi особи - пiдприемlц, то при переходi на
спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попереднiй
календарний piK включаеться вся сума доходу, отриманого такою особою в

результатi провадження господарськоi дiяльностi за такий попереднiй
календарний piK.

Форма розрахунку доходу за попереднiй календарний piK, що переду€ року
переходу на спрощену систему оподаткування, затверджусться центральним



органом виконавчоi влади, що забезпечуе формування та реалiзуе державну
податкову i митну полiтику (298.1.4.IIKY).

l1.1.5. За умови дотримання платником единого податку вимог,
встановлених Пку для обраноi ним групи, такий платник може самостiйно
перейти на сплаry сдиного податку. встановленого дJIя iнших грул платникiв
€диного податку, шляхом llолtlння заJIви до контролюючого органу не пiзнiше
нiж за 15 календарних днiв до початку наступного кварталу. При чьому у
платника единого податку третьот групи. який с платником податку на додану
BapTicTb, анулюеться ресстрацiя платника податку на додану BapTicTb у порядку.
встановленому IIКУ, у разi обрання ним першоi або другоi групи чи ставки
единого податку, встановленоi для третьоi групи, яка включае податок на

додану BapTicTb до складу единого податку (298.1.5.[КУ).
11.2. Вiдмова вiд спрощеноi системи оподаткування платниками единого

податку першоi - TpeTboi груп здiйснюсться в порядкуl визначеному
пiдпунктами 298.2,1-298.2.3 статгi 298 ПКУ (298.2 ПКУ):

11.2.1. для вiдмови вiд спрощеноi системи оподаткування суб'скт
господарювання не пiзнiше нiж за 10 капендарних днiв до початку нового
календарного кварталу (року) подае до контролюючого органу заяву (298.2,1.

пку).
11.2.2, платники сдиного податку можуть самостiйно вiдмовитися вiд

спрощеноi системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату iнших
податкiв i зборiв, визначених Пку, з першого числа мiсяця, наступного за

податковим (звiтним) кварталом, у якому подано заяву щодо вiдмови вiд
спрощенот системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплаry iнших
податкiв i зборiв (298,2.2. IЖY).

11,2.3. ГLлатники сдиного податLу зобов'язанi перейти на сплату iнших
податкiв i зборiв, визначених ПКУ, у таких випадках та в строки (298.2.3.

ПКУ):
1) у разi перевищення протягом календарного року встановленого обсягу

доходу платниками €диного податку першоТ - другоТ груп та нездiйснення
такими платникalми переходу на застосування iншоi ставки - з першого числа
мiсяця, наступного за податковим (звiтним) KBapTalloм, у якому вiдбулося таке
IIеревищення;

2) у разi перевищення протягом календарного року обсягу доходу,
встановленого пiдпунктом 3 пункту 291.4 cTaTTi 291 ПКУ, платниками сдиного
податку першоТ i другоi груп. якi використали право на застосування iнших
ставок, встановлених для третьот групи, - з першого числа мiсяrц, наступного за

податковим (звiтним) кварталом, у якому вiдбулося таке перевищення;
3) у разi перевищення протягом календарного року встановленого обсяry

доходу пла,lниками сдиного лодатку TpeTboi групи - з лершого числа мiсяuя.
Еаступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому вiдбулося таке

перевищення;
4) у разi застосування платником единою податку iншого способу

розрахункiв, нiж зазначенi у пунктi 291.6 cTaTTi 291 ПКУ - з першого числа



мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, у якому допущено такий

спосiб розра,хункiв;
5) у разi здiйснення видiв дiяльностi, якi не дають права застосовувати

спрощену систему оподаткування, або невiдповiдностi вимогам органiзацiйно -

,rpu"ou"" форм господарювання - з першого числа мiсяця. наступного за

пЬдur*оur" (звiтним) перiодом, у якому здiйснювалися TaKi види дiяльностi або

вiдбулася змiна органiзацiйно-правовоi форми;
6) у разi перевищення чисельностi фiзичних осiб, якi перебувають у

трудових вiдносинах з платником €диного податку, - з

наступного за податковим (звiтним) перiодом, у
перевищення;

7) у разi здiйснення видiв дiяльностi, не зазначених у рессlр1 платникlв

единого податку, - з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним)

перiодом, у якому здiйснювалися TaKi види дiяльностi;' 8) у Ъазi нъяв"остi податкового борry на кожне перше число мiсяця

npor"io' д"ох посrriдов".х кварталiв - в останнiй день другого iз двох

послiдовних кварталiв.
9) у разi здiйснення платниками першоi або другоi групи дiяльностi, яка не

п"р"дбurЬru у пiдпунктах 1 або 2 пункту 291.4 cTaTTi 29l пкУ вiдповiдно, - з

n"p-o.o 
"r"r,u 

мiсяця, насryпного за податковим (звiтним) квартыIом, у якому

здiйснювалася така дiяльнiсть.
11.3. У заявi зазначаються TaKi обов'язковi вiдомостi (298,3 ПКУ) :

l) найменування суб'скта господарювання, код за €ДРПОУ (для

юридичноi особи) або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноТ особи - пiдприсмця,

реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв або серiя та номер

nu"nopru (для фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання в

y"runoun""o"y пЬрядку вiдмовилися вiд прийняття реес,трацiйного номера

облiковоi картки платника податкiв);
2) податкову адресу суб'скта господарювання;
3) мiсце провадження господарськоi дiяльностi;
4) обранi Ъуб'сктом господарювання види господарськоТ дiяльностi згiдно

з КВЕ,Щ ЩК 009:2010;
5) обранi суб'сктом господарювання

першого числа мlсяrц,
якому допущено таке

група та ставка единого податку або

змiна групи та ставки единого податку;
6)' кiлькiсть осiб, якi одночасно перебувають з фiзичною особою -

пiдприсмцем у трудових вiдносинах, та середньооблiкова чисельнiсть

працiвникiв у юридичноi особи;
'7) дата (перiод) обрання або переходу на спрощену систему

оподаткування.
l1.3.1. ,Що заяви включаються вiдомостi (за наявностi) про (298,3,1, ПКУ) :

1) змiну найменУвання суб'скта господарювання (лля юридичноi особи)

або прiзв"ща, iMeHi, по батьковi фiзичноi особи - пiдприемця, або cepii та
номера паспорта (лля фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання в

y"runo"n"nory порядку вiдмовилися вiд прийняття ресстрацiЙного номера

облiковоi картки платника податкiв);
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2) змiну податковоi адреси суб'екта господарювання;
З) змiну мiсця провадження господарськоТ дiяльностi;
4) змiну видiв господарськоi дiяльностi;
5) змiну органiзацiйно-правовоi форми юридичноi особи;

6) лаry (перiод) вiдмови вiд застосування спрощеноТ системи у зв'язку з

переходом на сплаry iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом;

7) дату (перiод) припинення платником сдиного податку провадження

господарськоi дiяльностi;
8) змiну групи та ставки платника сдиного податку.
ri.з.z. i"фьрмачiя про перiод щорiчноi вiдпустки i термiни тимчасовоi

втрати лрацезда] HocTi з оЪов'язковим доданням копiТ листка непраuездатностi

подаеться за заявою у довiльнiй формi (298.3.2. ПКУ).
11.4. У разi змiни найменування юридичноТ особи, прiзвища, iMeHi, по

батьковi фiзичноi особи - пiдприемця або cepii та номера паспорта (для

фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання в установленому порядку

вiдмовилися вiд прийнятtя реестрацiйного номера облiковоi картки платника

податкiв) заява подаеться протягом мiсяця з дня виникнення таких змiн (298,4,

пку).
l1.5. У разi змiни податковоi адреси суб'скта господарювання, мlсця

провадженtllt господарськоi дiяльностi, видiв господарськот дiяльностi заява

подаеться платниками сдиноl,о податку першоi i Другоi груп не пiзнiше 20

числа мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому вiдбулися TaKi змiни (298,5, ГIку),
11.6. У разi змiни податковоi адреси суб'скта господарювавня, мiсця

провадження господарськоi дiяльностi заява пода€ться платниками €диного

пЬдатку третьоТ груп разом з податковою декларацiсю за податковий (звiтний)

перiод, у якому вiдбулися TaKi змiни (298.6. IIКУ).
l1.7. Форма та порядок подання збIви встановлюються центр:lльним

органом виконавчоi влади, що забезпечус формування та реалlзус державну
податкову i митну полiтику (298.7. ПКУ).

l1,8. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

пJlатниками единого податку четвертоi групи здlйснюеться вIдповlдно до

пiдпунктiв 298.8.1-298.8.4 пункry 298.8. cTaTri 298 ПКУ (298.8, ПКУ):
1 1.8.1. Сiльськогосподарськi товаровиробники для переходу на спрощену

систему оподаткування або щорiчного пiдтвердження статусу платника сдиного

податку подають до 20 лютого поточного року(298.8,l . ПКУ):

- запUIьнУ податковУ лскларацiЮ з податкУ на поточний piк щодо Bcici

площi земельних дiлянок, з яких справля€ться податок (сiльськогосподарських

угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ, багаторiчних насаджень), таlабо земель

Ьодпо.о фопдУ внутрiшнiХ водойм (озер, cTaBKiB та водосховищ), -

контролюючому органу за cBoiM мiсцезнаходженням (мiсцем перебування на

податковому облiку);

- звiтну податкову декларацiю з податку на поточний piK окремо щодо

кожнот земельнот дiлянки - контролюючому органу за мiсцем розташування
такоi земельноi дiлянки;
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- розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва -
контролюючим органам за cBoiМ мiсцезнаходженням тrабо за мiсцем

розташування земельних дiлянок за формою, затвердженою центрапьним
органом виконавчоi влади, що забезпечус формування державноi аграрноi
полiтики, за погодженням iз центральним органом виконавчоТ влади, що
забезпечуе формування та реалiзус державну податкову та митну лолiтику:

- вiдомостi (ловiлку) про наявнiсть земельних дiлянок - контролюючим
органам за cBoiМ мiсцезнаходженIям таlабо за мiсцем розташування земельних

дiлянок,
У вiдомостях (довiдцi) про наявнiсть земельних дiлянок зазначаються данi

про кожний документ, що встановлюе право власностi таlабо користування
земельними дiлянками, у тому чиспi про кожний договiр оренди земельноТ
частки (паю).

l1.8.2. Сiльськогосподарськi товаровиробники, 1TBopeHi протягом року
шляхом злиття, приеднання або перетворення, подають протягом 20

календарних днiв мiсяця, що наста€ за мiсяцем його утворення, до
контролюючих органiв за cBoiM мiсцезнаходженням та за мiсцем розташування
земельних лiлянок деклараuiю з податку за перiол вiд дати утворення до кiнчя
поточного року для набуття стаryсу платника податку, а також ycix прав i

обов'язкiв щодо погашення лодаткових зобов'язань або боргiв, якi переданi
йому як правонаступнику (298.8.2. ПКУ).

l1.8.3. Дохiд сiльськогосподарського товаровиробника, отриманий вiд

реалiзацii сiльськогосподарськоi продукцiТ власного виробництва та продуктiв
'li переробки {KpiM пiдакци]них ToBapiB. за виняlком виноматерiалiв
виноградних (коди згiдно з УКТ ЗЕ.Щ 2204 29 - 2204 З0), вироблених на
пiдприемствах первинного виноробства мя пiдприемств вторинного
виноробства, якi використовують TaKi виноматерiали для виробництва готовоТ
продукцii, включа€ доходи, отриманi вiд (298.8.3.IIKY):

- реалiзацii продукцiТ рослинництва, цо вироблена (вирощена) на

угiддях, якi належать сiльськогосподарському товаровиробнику на правi
впасностi або наданi йому в користувацня, а також пролукцii рибництва,
виловленоi (зiбраноi), розведеноТ, вироценоi у внутрiшнiх водоймах (озерах,

ставках i водосхоаишах). та продуктiв ii переробки на власних пiллрисмствах
або орендованих виробничих лотужностях;

- реа.riзацii продукцii рослинництва на закритому lpyнTi та продуктiв if
переробки на власних пiдприемствах або орендованих виробничих
потужностях;

- реалiзацii продукцii тваринництва i птахiвництва та
переробки на власних пiдприемствах або орендованих
потужностях;

- реалiзацiТ сiльськогосподарськоТ продукцii, що вироблена iз сировини
власного виробництва на даваJIьницьких умовах, незалежно вiд

продуктlв l1

виробничих

територiального розмiщення переробного пiдприсмства.
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У разi коли сiльськогосподарське пiдприемство утворю€ться шляхом

злиття, при€днання, перетворення, подiлу або видiлення, у piK такого утворення
до суми, о,триманоi вiл реалiзашii'сiльськогосподарськоТ пролукшii власного
виробництва та продуктiв i1 переробки (KpiM пiдакцизних ToBapiB. за винятком
виноматерiалiв виноградних (коди згiдно з УКТ ЗЕ[ 2204 29 - 2204 З0),
вироблених на пiдприсмствах первинного виноробства для лiдприсмств
вторинноlо виноробства. якi використовують laKi виноматерiали лля
виробництва готовоi продукцii, включaються також доходи, отриманi протягом
останнього податкового (звiтного) перiоду вiд надання супутнiх послуг:

послуги iз збирання врожаю, його брикеryвання, складувацня,
пакування та пiдготовки продукцii до збуту (сушiння, обрiзування, сортування,
очистка, розмелювання, дезiнфекцiя (за наявностi лiчензii), силосування,
охолодження), якi надаються покупцю такоТ продукцii сiльгосппiдприсмством-
виробникоv (з мо\4енту наб1 пя права власносri на raKy пролукцiю за

договором до дати ii фактичноi передачi покупцю);

- послуги з догляду за худобою i птицею, якi надаються 'li покупчю
сiльгосппiдприемством-виробником (з моменry набутгя права власностi на таку
продукцiю за договором до дати ii фактичноi передачi покупцю);

- послуги iз зберiгання сiльськогосподарськоi продукцii, якi надаються tj
[окупцю
власностi
покупцю);

послуги з вiдгодiвлi та забою свiйськоi худоби i птицi, якi надаються ii
покупцю сiльгосппiдприемством-виробником (з моменту набуття права
власностi на таку продукцiю до дати'ii фактичноi передачi покупцю).

11.8.4. У разi коли у податковому (звiтному) роцi частка
сiльськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75 вiдсоткiв,
сiльськогосподарський товаровиробник сплачус податки у наступному
податковому (звiтному) роцi на загальних пiдставах (298.8.4. ПКУ).

Якщо така частка не перевищуе 75 вiдсоткiв у зв'язку iз виникненням
обставин непереборноi сили у попередньому податковому (звiтному) роцi, до
платника податку в наступному податковому (звiтному) роцi зазначена вимога
не застосовусться. TaKi платники податку для пiдтвердження статусу платника
единого податку подають податкову декларачiю разом iз рiшенням BepxoBHoi

сiльгосппiдприемством-виробником (з моменту набуття права
на таку продукцiю за договором до дати 'ii фактичноТ передачi

Ради Автономноi Республiки Крим, обласних рад про наявнiсть обставин
непереборноi сили та перелiк суб'ектiв господарювання, що trостраждаJIи
(298.8.4. пку).

12.Порядок реестрацii та анулюванпя ресстрацii
платникiв сдиного податку

12.1.Порядок реестрацii та анулювання реестрацii платникiв сдиного
податку зазначено у ст. 299 Податкового кодексу Украiни.
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12,1.1. Ресстрацiя суб'екта господарювання як платника сдиного податку

здiйснюсться шляхом внесення вiдповiдних записiв до ресстру платникiв
единого податку (299.1. ПКУ).

l2.2, Щентральний орган виконавчоi влади, що забезпечус формування та

реалiзуг держдgду лодаткову i митну полiтику, веде ресстр плагникiв сдиного
податку, в якому мiститься iнформацiя про осiб, заресстрованих платниками
единого лодатку (299.2, IIКУ).

12.3. У разi вiдсутностi визначених ПКУ пiдстав для вiдмови у ресстрацiТ
суб'скта господарювання як платника сдиного податку контролюючий орган
зобов'язаний протягом двох робочих днiв вiд дати надходження заяви щодо
lrереходу на спрощену систему оподаткування заресструвати таку особу
платником единого податку (299.3. IIКУ).

12.4. У випадках, передбачених пiдпунктом 298.1.2 пункту 298.1 cTaTri 298
fIКУ, контролюючий орган, у разi вiдсутностi визначецих цим Кодексом
пiдстав дпя вiдмови, здiйснюс реестрацiю суб'скта господарювання як платника
€диного податку з дати, визначеноi вiдповiдно до зазначеноло пiдпункry,
протягом двох робочих днiв з дати отримання контролюючим органом заяви
цодо обрання спроценоi системи оподаткування або отримання цим органом
вiд державного ресстратора елекгронноТ копii заяви. вигоговленоТ шляхом
сканування, одночасно з вiдомостями з реестрацiйноi картки на проведення
державноi реестрацii юридичноi особи або фiзичноI особи - пiдприсмця, якщо
така заява додана до ресстрацiйноi картки (299.4. ПКУ).

I2.5. У разi вiдмови у реестрацii платника единого податку контролюючий
орган зобов'язаний надати протягом двох робочих днiв з дня подання суб'сктом
господарювання вiдповiдноТ заяви лисьмову амотивовану вiдмову, яка може
бути оскаржена суб'сктом господарювання у встановленому порядку (299.5,
пку).

12.6. Пiдставами для прийняття контролюючим органом рiшення про
вiдмову у реестрацiТ суб'скта господарювання як платника единого податку €
виключно (299.6. ПКУ):

ПКУ;
l) невiдповiднiсть такого суб'екта вимогам, встановленим статтею 29l

2) наявнiсть у суб'екта господарювання, який утворюеться у результатi
реорганiзацii (KpiM перетворення) будь-якого
податкових зобов'язань чи податкового

реорганiзацii;

платника податку, непогашених
боргу, що виникли до TaKoi

З) недотримання таким суб'ектом вимог, встановлених пiдпунктом 298.1.4
пункту 298.1 cTaTTi 298 ПКУ.

l2.7. До ресстру платникiв сдиного податку вносяться TaKi вiдомостi про
[латника единого податку (299.7 ПКУ) :

1) найменування суб'скта господарювання, код згiдно з СДРПОУ (для
юридичноi особи) або прiзвище,

реестрацiйний номер облiковоi
iм'я, по батьковi фiзичноТ особи - пiдприсмця,
картки платника податкiв або серiя га номер

якi через своi релiгiйнi переконання впаспорта (для фiзичних осiб,



установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття
облiковоi картки платника податкiв i мають вiдповiдну

2) податкова адреса суб'екта господарювання;

реестрацiйного номера
вiдмiтку у паспортi);

I 3) мiсце провадження господарськоi дiяльностi;
4) обранi фiзичноЮ особою - пiдприемцем першоТ та другоТ грул види

господарськоi дiяльностi;
5) ставка сдиного податку та група платника податку;
6) дата (перiод) обрання або переходу на спрощену систему

оподаткування;
7) дата реестрацiТ;
8) вили госполарс bKoi' дiял ьност i;

9) дата анулювання реестрацii,
t2.8. У разi змiни вiдомостей, передбачених пiдпунктами 1-5 пункту 299.7

стат'тi 297 Пку, вносяться змiни до реестру платникiв сдиноlо l1одатку в день
подання платником вiдповiдноi заяви (299.8 IIКУ).
_ I2,9. За баханням заресстрований платник единого податку може
безоплатно та безумовно отримати витяг з ресстру платникiв елиноt-tl податку.

Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робо,rо.о дп" a !",
надходження запиту. Витяг дiс до внесення змiн до реестру (299.9 IЖY).

Форма запитУ про отримання витяry та витяry з реестру платникiв сдиного
податку затверджуеться центральним органом виконавчоi влади, що забезпечус
формування та реалiзус державну податкову i митну полiтику,

12.10. Реестрацiя платником единого податку е безстроковою та може бути
анульована шляхом виключеннJI з ресстру платникiв сдиного податку за
рiшенням контролюючого органу у разi (299.1О ПКУ):

l) подання платником податку заяви щодо вiдмови вiд застосування
спроценоi системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату iнших
податкiв i зборiв, визначених цим Кодексом, - в останнiй день каlrендарного
кварталу, в якому подано таку заяву;

_ 2) припинення юридичноi особи (KpiM перетворення) або припинення
пiдприемницькоi дiяльностi фiзичною особою - пiдприсмцем вiдповiдно до
]акон} - в день отримання вiдповiдниv контролюючим органом вiд лержавного
ре€стратора повiдомлення про проведення державноi реестрацii такого
припинення;

З) у випадках, визначених пiдпунктом 298.2.3 пункту 298.2 cTaTTi
298 пку.

4) якцо у податковому (звiтному) роцi частка сiльськогосподарського
товаровиробництва платника €диного податку четвертоi групи становить менш
як 75 вiдсоткiв

l2.1L У разi виявлення вiдповiдним контролюючим органом лiд час
проведення перевiрок порушень платником единого податку першоi - третьоТ
груп вимог, встановлених цiею главою, анулювання ресстрацiт платника
единого податку першоI - третьоТ груп проводиться за рiшенням такого органу,
прийнятим на пiдставi акта перевiрки, з першого числа мiсяця, наOтупного за
кварталом, в якомУ допущено порушення. У такому випадку суб'ект
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господарюваннJr мас право обрати або перейти на спрощену систему
послiдовних кварталiв з моментуоподаткування пlсля закlнчення чотирьох

приЙняття рiшення контролюючим органом.
У разi виявлення вiдповiдним контролюючим органом пiд час проведення

виiЪних док}ментальних перевiрок платника единого податку четвертоТ групи
невiдповiдностi вимогам пiдпункry 4 пункту 291.4 та пункту 291,5l cTaTTt 291
ПКУ у податковому (звiтному) роцi або у попереднiх перiодах. такол,ry

платнику за TaKi перiоди нараховуються податки та збори, вiд сплати яких BiH

звiльнявся як платник сдиного податку четвертоТ групи, та штрафнi (фiнансовi)
санкцii (штрафи), передбаченi главою 11 роздiлу II ПКУ. Такий платник
податку зобов'язаний перейти до сплати податкrв за загальною системою
оподаткування, починаючи з наступного мiсяця пiсля мiсяця, у якому
встановлено таке порушення (299.1 l ПКУ).

12.12. Погашення податкового боргу пiсля анулювання реестрацii платника
единого податку здiйснюсться у порядку, встановленому гпавою 9 роздiлу lI
пку(299.12 пку),

12.13. З метою постiйного забезпечення органiв державноi влади, органiв
мiсцевого самоврядування, юридичних та фiзичних осiб iнформачiею

центральний орган виконавчоi влади, що забезпечуе формування та реалiзуе
дерхавну податкову i митну полiтику, щоденно оприлюдню€ для безоппатного
та вiльного доступу на €диному державному ресстрацiйному веб-порталi
юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв та власному офiцiйному веб-

сайтi TaKi данi з реестру платникiв единого податку (299.13 ПКУ):
- податковий номер (для юридичноi особи);
- найменування для юридичноi особи або прiзвище, iм'я, по батьковi для

фiзичноi особи;
- дату (перiод) обрання або переходу на спрощену систему

оподаткування;
- ставку сдиного податку;
- групу платника податку;
- види господарськоi дiяльностi;
- дату виключення з ре(стру платникiв сдиного податку,

13, Вiдповiдальпiсть платника €диного податку

Платники сдиного податку несугь вiлп овiлал ьн icTb вiдповiдно до uього
Кодексу за правильнiсть обчислення, свосчаснiсть та повноту сплати сум
€диного податку, а також за свосчаснiсть подання податкових декларацiй
(ст.300 ПКУ).

Секретар сiльськоi ради н. ФЕдько


