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СПРОЩЕНА   СИСТЕМА   ОПОДАТКУВАННЯ 

Подання заяви із розрахунком на 2012 рік – до 25 січня  

 
1 група 2 група 3 група 4 група 

СПД Фізичні особи - підприємці Фізичні особи - підприємці Фізичні особи - підприємці Юридичні особи 

Обсяг доходу, грн 150 000 1 000 000 3 000 000 5 000 000 

Кількість 

найманих осіб 

Без найманих осіб Без найманих осіб або не 

більше 10 

Без найманих осіб або не 

більше 20 

Не більше 50 

 

 

Види діяльності 

Роздрібний продаж 

товарів  з торгівельних місць 

на ринках та побутові 

послуги населенню  (за 

переліком) 

Надання послуг, у тому 

числі побутових,   

платникам єдиного 

податку,   

виробництво та/або 

продаж товарів,  

діяльність у сфері 

ресторанного 

господарства 

За винятком обмежень, 

встановлених ст..291 

Податкового кодексу. 

Крім того, виключно платники 
ЄП  3 групи можуть надавати 
посередницькі послуги з 
купівлі, продажу та оцінювання 
нерухомого майна (КВЕД 70.31)  

За винятком 

обмежень, 

встановлених ст..291 

Податкового кодексу. 

 

Ставки  

звичайні 

Фіксовані  

від 1 до 10% розміру 

мінімальної зарплати на 1 
січня податкового року  

Фіксовані  

від 2 до 20% розміру 

мінімальної зарплати на 1 січня 
податкового року 

Відсоткові  від доходу 

3% - платники ПДВ 

5% - неплатники ПДВ 
 

Відсоткові  від доходу 

3% - платники ПДВ 

5% - неплатники ПДВ 
 

Ставки       у разі 

перевищення 

обсягу доходу або 

порушення  умов  

 
15% до суми перевищення або порушення 

Подвійний розмір 
ставок: 
  6% - платники ПДВ 
10% - неплатники ПДВ 

У разі 

перевищення суми 

доходу – 

можливість 

Перейти з наступного кварталу 
до платників 2 або 3 групи 
заява – до 20 числа 
наступного кварталу 

Перейти з наступного кварталу 
до платників  3 групи або 
відмовляються від спрощеної 
системи 
заява – до 20 числа наступного 
кварталу 
 

 
Перейти з наступного кварталу на сплату інших податків і зборів 
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Платники єдиного податку мають проводити розрахунки ВИКЛЮЧНО  у  ГРОШОВІЙ формі. 

Платники єдиного податку МАЮТЬ ПРАВО: 

- Для отримання довідки про доходи подати декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий період. Така податкова декларація не є підставою 

для нарахування та/або сплати податку, та не звільніє від обов’язкового подання звичайної декларації за звітний період. 

- Платники 1 та 2 груп, які не використовують працю найманих осіб звільняються від сплати ЄП протягом ОДНОГО календарного місяця на рік на час 

ВІДПУСТКИ та за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше днів (з підтвердженням копією листка непрацездатності). 

Заява про обрання спрощеної системи подається за 15 днів до начала кварталу. 

Свідоцтво платника ПДВ видається на підставі заяви суб’єкта господарювання,  БЕЗСТРОКОВО, безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання заяви 

(для новостворених – у день надходження заяви до органу ДПС) та не може передаватися іншим особам. 

У разі здійснення платниками 1 та 2 груп : 

- декількох видів діяльності застосовується максимальний для таких видів діяльності розмір ставки; 

- діяльності на території кількох сільських та або міських рад застосовується розмір ставки, максимальний для такої групи платників ЄП. 
 

Суб’єкти господарювання, які були платниками єдиного податку або фіксованого податку, а також юридичні і фізичні особи – підприємці, які були 

платниками інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему 

оподаткування відповідно до норм цього Закону і відповідають вимогам статті 291 Податкового кодексу України (щодо обсягів доходу, кількості найманих осіб 
та видів діяльності), подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року. 

Видані свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік є дійсними до отримання свідоцтва платника 

єдиного податку, передбаченого цим Законом, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року. 

Податковий облік Книга обліку доходів 

із щоденним, за підсумками робочого дня, 

відображення отриманих доходів 

 

Книга обліку доходів і 

витрат – для платників 

ПДВ  

 Книга обліку доходів  -  

для неплатників ПДВ 

Спрощений бухгалтерський 
облік доходів і витрат 

Первинний облік  У загальновстановленому порядку 

Податковий період Рік Квартал 

 

Подання 

податкової 

декларації  

60 днів після закінчення 
календарного року 

 

40 днів після закінчення кварталу 

Сплата податку 

за місцем 

податкової адреси 

Авансові  внески не пізніше 20 числа 

щомісячно, або за весь податковий період до кінця звітного 

року 

10 днів після граничного строку подання 

декларації 

Застосування РРО Не застосовують Застосовують у порядку, 
визначеному Законом 


