
Додаток
Критерії для суб’єктів господарювання, які можуть обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 01.01.2012 р.

Група Критерії за групами: Види діяльності Ставки податку:* Строки подання 
звітності

Терміни сплати 
податку

наймані особи обсяг річного доходу основні додаткові

Фізичні особи – підприємці

1 
група

без найманих осіб не перевищує 150000 грн. • роздрібний продаж
товарів з торговельних 
місць на ринках; 
• господарська діяльність 
з надання побутових 
послуг населенню 

1 %–10 
% МЗП на 

місяць

15 % до:
• суми перевищення 
граничного обсягу 
доходу, визначеного у 
пп. 1–3 п. 291.4 ПКУ;

• доходу, отриманого 
від провадження 
діяльності, не 
зазначеної у свідоцтві 
платника єдиного 
податку, віднесеного 
до 1 або 2 групи;

• доходу, отриманого 
при застосуванні 
іншого способу 
розрахунків, ніж 
грошовий;

• доходу, отриманого 
від здійснення видів 
діяльності, які не 
дають права 
застосовувати 
спрощену систему 
оподаткування

у строк, 
встановлений 

для річного
(звітного) 
періоду

авансовим 
внеском не 

пізніше 20 числа 
(включно) 

поточного місяця

2 
група

одночасно не 
перевищує 10 осіб

не перевищує 1000000 грн. • господарська діяльність 
з надання послуг (у т. ч. 
побутових)** платникам 
єдиного податку та/або 
населенню; 
• виробництво та/або 
продаж товарів; 
• діяльність у 
сфері ресторанного 
господарства

2 %–20 
% МЗП на 

місяць

у строк, 
встановлений 

для 
квартального

(звітного) 
періоду

3 
група

одночасно не 
перевищує 20 осіб

не перевищує 3000000 грн. • будь-які види 
діяльності, крім тих, які 
заборонені платникам 
єдиного податку

3 % від 
доходу для 
платників 

ПДВ

протягом 10 
календарних днів 
після граничного 
строку подання 

квартальної 
декларації5 % від 

доходу для 
неплатників 

ПДВ



Юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми

4 
група

середньооблікова 
кількість не 

перевищує 50 осіб

не перевищує 
5000000 грн.

• будь-які види 
діяльності, крім тих, які 
заборонені платникам 
єдиного податку

3 % від 
доходу для 
платників 

ПДВ

Подвійний розмір 
ставок (6 % або 10 % 
відповідно) від:
• суми перевищення 
обсягу доходу, 
визначеного у пп. 4 п. 
291.4 ПКУ;

• доходу, отриманого 
при застосуванні 
іншого способу 
розрахунків, ніж 
грошовий;

• доходу, отриманого 
від здійснення видів 
діяльності, які не 
дають права 
застосовувати 
спрощену систему 
оподаткування

у строк, 
встановлений 

для 
квартального

(звітного) 
періоду

протягом 10 
календарних днів 
після граничного 
строку подання 

квартальної
декларації5 % від 

доходу для 
неплатників 

ПДВ

До відома
* Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки) (п. 293.1 ПКУ). 
** Фізичні особи – підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 
009:2005), належать виключно до 3 групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи (п. 291.4 ПКУ).

(Підготовлено  інформаційно-аналітичним центром «ЛІГА»)



Додаток


Критерії для суб’єктів господарювання, які можуть обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 01.01.2012 р.

		Група

		Критерії за групами:

		Види діяльності

		Ставки податку:* 

		Строки подання звітності

		Терміни сплати податку



		

		наймані особи

		обсяг річного доходу 

		

		основні 

		додаткові

		

		



		Фізичні особи – підприємці



		1 група

		без найманих осіб

		не перевищує 150000 грн.

		• роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках; 


• господарська діяльність з надання побутових послуг населенню 

		1 %–10 % МЗП на місяць

		15 % до:
• суми перевищення граничного обсягу доходу, визначеного у пп. 1–3 п. 291.4 ПКУ;
 
• доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до 1 або 2 групи;
 
• доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;
 
• доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

		у строк, встановлений для річного (звітного) періоду

		авансовим внеском не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця



		2 група

		одночасно не перевищує 10 осіб

		не перевищує 1000000 грн.

		• господарська діяльність з надання послуг (у т. ч. побутових)** платникам єдиного податку та/або населенню; 


• виробництво та/або продаж товарів; 


• діяльність у сфері ресторанного господарства

		2 %–20 % МЗП на місяць

		

		у строк, встановлений для квартального (звітного) періоду 

		



		3 група

		одночасно не перевищує 20 осіб

		не перевищує 3000000 грн.

		• будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку

		3 % від доходу для платників ПДВ

		

		

		протягом 10 календарних днів після граничного строку подання квартальної декларації



		

		

		

		

		5 % від доходу для неплатників ПДВ

		

		

		



		Юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми



		4 група

		середньооблікова кількість не перевищує 50 осіб

		не перевищує 5000000 грн.

		• будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку 

		3 % від доходу для платників ПДВ

		Подвійний розмір ставок (6 % або 10 % відповідно) від:
• суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пп. 4 п. 291.4 ПКУ;
 
• доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;
 
• доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

		у строк, встановлений для квартального (звітного) періоду 

		протягом 10 календарних днів після граничного строку подання квартальної декларації



		

		

		

		

		5 % від доходу для неплатників ПДВ

		

		

		






До відома

* Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки) (п. 293.1 ПКУ). 


** Фізичні особи – підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005),  належать виключно до 3 групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи (п. 291.4 ПКУ).

(Підготовлено  інформаційно-аналітичним центром «ЛІГА»)

