
Спрощена система оподаткування (єдиний податок) 
 

Ставки  Об’єкт оподаткування Платники  

 

Не більше 10% 

розміру 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних 

осіб, 

встановленого 

законом на 01 

січня 

податкового 

(звітного) 

року* 

 Дохід, отриманий 

протягом податкового 

(звітного) періоду в грошовій 

формі (готівковій та/або 

безготівковій); матеріальній 

або нематеріальній формі, 

визначеній п. 292.3 ст. 292 

Податкового кодексу 

України (далі – ПКУ) 

 

 Перша група – фізичні особи – підприємці, 

які не використовують працю найманих осіб, 

здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 

торговельних місць на ринках та/або провадять 

господарську діяльність з надання побутових послуг 

населенню і обсяг доходу яких протягом 

календарного року не перевищує 167 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на 01 січня податкового (звітного) року (п.п. 1  

п. 291.4 ст. 291 ПКУ) 

 

Не більше 20% 

розміру 

мінімальної 

заробітної 

плати, 

встановленої 

законом на 01 

січня 

податкового 

(звітного) 

року* 

 Друга група – фізичні особи – підприємці, які 

здійснюють господарську діяльність з надання 

послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного 

податку та/або населенню, виробництво та/або 

продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного 

господарства, за умови, що протягом календарного 

року відповідають сукупності таких критеріїв: 

 не використовують працю найманих осіб або 

кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

 обсяг доходу не перевищує 834 розміри 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на 01 січня податкового (звітного) року  

(п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ) 

* Ставки для першої та другої групи платників єдиного податку встановлюються сільськими, 

селищними, міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську 

діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць 

15 % 

 

 Сума перевищення 

обсягу доходу, визначеного у 

підпунктах 1, 2 і 3 п. 291.4  

ст. 291 ПКУ 

Платники єдиного податку першої – третьої групи 

(фізичні особи – підприємці) 

 

 

 Дохід, отриманий від 

провадження діяльності, не 

зазначеної у реєстрі 

платників єдиного податку, 

віднесеного до першої або 

другої групи 

Платники єдиного податку першої – другої групи  

 Дохід, отриманий при 

застосуванні іншого способу 

розрахунків, ніж грошовий –

готівковій або безготівковій 

(у тому числі з 

використанням електронних 

грошей) 

Платники єдиного податку першої – третьої групи 

(фізичні особи – підприємці) 

 Дохід, отриманий від 

здійснення видів діяльності, 

які не дають права 

застосовувати спрощену 

систему оподаткування  

Платники єдиного податку першої – третьої групи 

(фізичні особи – підприємці) (крім платників 

єдиного податку третьої групи – електронних 

резидентів (е-резидентів)) 



 Дохід, отриманий 

платниками першої або 

другої групи від 

провадження діяльності, яка 

не передбачена у  

підпунктах 1 або 2 п. 291.4 

ст. 291 ПКУ 

Платники єдиного податку першої – другої групи 

3 % доходу - у 

разі сплати 

податку на 

додану вартість 

згідно з ПКУ; 

 

5 % доходу - у 

разі включення 

податку на 

додану вартість 

до складу 

єдиного 

податку; 

 

5 % доходу - 

для фізичних 

осіб - 

підприємців, 

які здійснюють 

діяльність з 

виробництва, 

постачання, 

продажу 

(реалізації) 

ювелірних та 

побутових 

виробів з 

дорогоцінних 

металів, 

дорогоцінного 

каміння, 

дорогоцінного 

каміння 

органогенного 

утворення та 

напівдорогоцін

ного каміння, а 

також для 

електронних 

резидентів  

(е-резидентів) 

 Для фізичної особи – 

дохід, отриманий протягом 

податкового (звітного) 

періоду в грошовій формі 

(готівковій та/або 

безготівковій); матеріальній 

або нематеріальній формі, 

визначеній п. 292.3 ст. 292 

ПКУ; 

 

 для юридичної особи 

– будь-який дохід, 

включаючи дохід 

представництв, філій, 

відділень такої юридичної 

особи, отриманий протягом 

податкового (звітного) 

періоду в грошовій формі 

(готівковій та/або 

безготівковій); матеріальній 

або нематеріальній формі, 

визначеній п. 292.3 ст. 292 

ПКУ; 

 

 для платників єдиного 

податку третьої групи – 

електронних резидентів (е-

резидентів) – обсяг коштів, 

зарахованих на рахунок 

такого платника податків у 

банку 

 Третя група: 

 - фізичні особи – підприємці, які не 

використовують працю найманих осіб або кількість 

осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, 

не обмежена, та юридичні особи – суб’єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової 

форми, у яких протягом календарного року обсяг 

доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 

податкового (звітного) року;  

  

 - електронні резиденти (е-резиденти), які 

зареєструвалися як фізичні особи – підприємці, 

здійснюють господарську діяльність з надання 

послуг, виробництва та/або продажу товарів 

виключно на користь нерезидентів України, за 

умови що протягом календарного року вони 

відповідають сукупності таких критеріїв: 

 не використовують працю найманих осіб – 

громадян або резидентів України; 

 не отримують доходи з джерелом 

походження з України, крім пасивних доходів; 

 обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на 01 січня податкового (звітного) року (п.п. 3  

п. 291.4 ст. 291 ПКУ). 

 

 Фізичні особи – підприємці, які надають 

посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та 

оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД 

ДК 009:2005), послуги з надання доступу до мережі 

Інтернет, а також здійснюють діяльність з 

виробництва, постачання, продажу (реалізації) 

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних 

металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння належать виключно до 

третьої групи платників єдиного податку, якщо 

відповідають вимогам, встановленим для такої 

групи 

 

6 % доходу - у 

разі сплати 

податку на 

додану  

 

 Сума перевищення 

обсягу доходу, визначеного у 

п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ 

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні 

особи) 



вартість згідно 

з ПКУ; 

 

10 % доходу - 

у разі 

включення 

податку на 

додану вартість 

до складу 

єдиного 

податку 

 Дохід, отриманий при 

застосуванні іншого способу 

розрахунків, ніж грошовий –

готівковій або безготівковій 

(у тому числі з 

використанням електронних 

грошей). 

 Дохід, отриманий від 

здійснення видів діяльності, 

які не дають права 

застосовувати спрощену 

систему оподаткування 

 

 

2 % доходу   Обсяг доходу за 

податковий (звітний) місяць, 

визначений відповідно до ст. 

292 ПКУ 

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні 

особи та фізичні особи – підприємці), які 

використовують  особливості оподаткування, 

встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні 

положення» ПКУ, з 01 квітня 2022 року до 

припинення або скасування воєнного стану на 

території України  

0,95 % бази 

оподаткування 

(для ріллі, 

сіножатей і 

пасовищ (крім 

ріллі, 

сіножатей і 

пасовищ, 

розташованих у 

гірських зонах 

та на поліських 

територіях, а 

також 

сільськогоспод

арських угідь, 

що 

перебувають в 

умовах 

закритого 

ґрунту)) 

 

 Базою оподаткування 

податком для платників 

єдиного податку четвертої 

групи для 

сільськогосподарських 

товаровиробників є 

нормативна грошова оцінка 1 

гектара 

сільськогосподарських угідь 

(ріллі, сіножатей, пасовищ і 

багаторічних насаджень) з 

урахуванням коефіцієнта 

індексації, визначеного 

станом на 01 січня базового 

податкового (звітного) року 

відповідно до порядку, 

встановленого ПКУ для 

справляння плати за землю. 

У разі якщо нормативна 

грошова оцінка земельної 

ділянки не проведена, базою 

оподаткування податком для 

платників єдиного податку 

четвертої групи для 

сільськогосподарських 

товаровиробників є 

нормативна грошова оцінка 

одиниці площі ріллі в 

Автономній Республіці Крим 

або області. 

 Четверта група – сільськогосподарські 

товаровиробники: 

 а) юридичні особи незалежно від 

організаційно-правової форми, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків; 

 б) фізичні особи – підприємці, які провадять 

діяльність виключно в межах фермерського 

господарства, зареєстрованого відповідно до Закону 

України від 19 червня 2003 року № 973-ІV «Про 

фермерське господарство» із змінами та 

доповненнями, за умови виконання сукупності таких 

вимог: 

 здійснюють виключно вирощування, 

відгодовування сільськогосподарської продукції, 

збирання, вилов, переробку такої власновирощеної 

або відгодованої продукції та її продаж; 

 провадять господарську діяльність (крім 

постачання) за місцем податкової адреси; 

 не використовують працю найманих осіб; 

 членами фермерського господарства такої 

фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні 

частини другої статті 3 Сімейного кодексу України 

від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ зі змінами та 

доповненнями; 

 площа сільськогосподарських угідь та/або 

земель водного фонду у власності та/або 

користуванні членів фермерського господарства 

становить не менше 0,5 гектара, але не більше 20 

гектарів сукупно 

  

0,57 % бази 

оподаткування 

(для ріллі, 

сіножатей і 

пасовищ, 

розташованих у 

гірських зонах 

та на поліських 

територіях) 

 

0,57 % бази 

оподаткування 

 



(для 

багаторічних 

насаджень 

(крім 

багаторічних 

насаджень, 

розташованих у 

гірських зонах 

та на поліських 

територіях)) 

 

0,19 % бази 

оподаткування 

 

(для 

багаторічних 

насаджень, 

розташованих у 

гірських зонах 

та на поліських 

територіях) 

 

6,33 % бази 

оподаткування 

 

(для 

сільськогоспод

арських угідь, 

що 

перебувають в 

умовах 

закритого 

ґрунту) 

50 % 

бази 

оподаткування 

 

(для 

сільськогоспод

арських угідь, 

на яких 

розташовані 

будівлі, 

споруди 

сільськогоспод

арських 

товаровиробни

ків (юридичних 

та фізичних 

осіб), віднесені 

до підкласу 

«Будівлі для 

птахівництва» 

(код 1271.2) 

Державного 

класифікатора 

будівель та 

споруд ДК 018-

2000, або для 



сільськогоспод

арських угідь, 

які 

використовуют

ься для 

обслуговування 

таких будівель, 

споруд, з 

урахуванням 

даних 

Державного 

земельного 

кадастру) 

 

2,43 % бази 

оподаткування 

 

(землі водного 

фонду) 

 Базою оподаткування 

податком для платників 

єдиного податку четвертої 

групи для земель водного 

фонду (внутрішніх водойм, 

озер, ставків, водосховищ) є 

нормативна грошова оцінка 

ріллі в Автономній 

Республіці Крим або області 

з урахуванням коефіцієнта 

індексації, визначеного 

станом на 01 січня базового 

податкового (звітного) року 

відповідно до порядку, 

встановленого ПКУ для 

справляння плати за землю 

 


