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1.1 Дозволені КВЕДИ (види діяльності)
Список КВЕДів від КабМіну для 1 групи ЄП

1. Допоміжна діяльність у рослинництві та тваринництві
2. Допоміжна діяльність у тваринництві
3. Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
4. Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
5. Виробництво килимів і килимових виробів
6. Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.
7. Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і 

столярних виробів
8. Виробництво одягу зі шкіри, робочого,спіднього, верхнього одягу
9. Виробництво іншого одягу й аксесуарів

10. Виготовлення виробів із хутра
11. Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів
12. Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу
13. Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних 

виробів зі шкіри та інших матеріалів 



1.1 Дозволені КВЕДИ (видів діяльності)
Список КВЕДів від КабМіну для 1 групи ЄП

14. Виробництво взуття

15. Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, 
соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16. Виробництво кухонних меблів
17. Виробництво інших меблів
18. Виробництво ювелірних і подібних виробів
19. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
20. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

21. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та 
тютюновими виробами (крім тютюнових виробів)

22. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і 
взуттям

23. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
24. Діяльність у сфері фотографії



1.1 Дозволені КВЕДИ (видів діяльності)
Список КВЕДів від КабМіну для 1 групи ЄП

25. Прокат товарів для спорту та відпочинку
26. Прокат відеозаписів і дисків
27. Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
28. Загальне прибирання будинків 
Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів

29. Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб 
похилого віку та інвалідів

30. Денний догляд за дітьми
31. Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.
32. Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання
33. Ремонт обладнання зв’язку
34. Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, 
записування, відтворення звуку й зображення
35. Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання



1.1 Дозволені КВЕДИ (видів діяльності)
Список КВЕДів від КабМіну для 1 групи ЄП

36. Ремонт взуття та шкіряних виробів
37. Ремонт меблів і домашнього начиння
38. Ремонт годинників і ювелірних виробів
39. Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
40. Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
41. Надання послуг перукарнями та салонами краси
42. Організування поховань і надання суміжних послуг

По цьому списку бачимо, що на 
першій групі дрібні побутові послуги 
для населення. Це точно не про 
великі компанії.



1.2   Обмеження перебування на 1 групі

● Граничний обсяг доходів на рік - 1 085 500 
грн (167 МЗП)

● Кількість найманих працівників - Не 
передбачено

● Види діяльності -Торгівля на ринках, 
надання побутових послуг населенню

● Ставка податку - Не більше 10% ПМ (не 
більше 248,10 грн)

● Ставка ЄСВ - 22% МЗП — не менше 
1430,00 грн із 1 січня по 30 вересня та 
1474,00 грн із 1 жовтня по 31 грудня



Облік - Ведення обліку доходів у довільній 
формі, в паперовому чи електронному вигляді 
шляхом помісячного відображення доходів

Звітність - Щорічно декларацію з єдиного 
податку, яка включає Додаток 1 про суми 
нарахованого ЄСВ, — протягом 60 днів за 
закінченням року — 01.03.2022



Строки сплати - Єдиний податок не 
пізніше 20 числа (включно) поточного 
місяця, або авансовий внесок за весь 
звітний період.

Єдиний внесок - до 20 числа місяця, 
що настає за кварталом

Надають послуги та товари тільки 
кінцевому споживачу, не працюють з 
іншими ФОП та юридичними особами

Отже, ніяких договорів оренди, де вони 
виступають орендодавцем.

Бартер та натуральний обмін не може 
використовуватись.



1.3 Податки

- єдиний податок щомісяця у розмірі 10% від ПМ. 
на 1 січня поточного року і не змінюється, навіть 
якщо цей показник збільшували протягом року. В 
2022 році це 237,90 грн на місяць Сплачуємо 
кожного місяця до 20 числа за поточний (це 
означає: до 20 січня за січень). Можемо 
сплачувати і поквартально, але тільки наперед!!!

- ЄСВ (пенсійний) можна сплачувати 
щоквартально або щомісяця в розмірі - 22% від 
МЗП в 2022 році:

● із січня по вересень — 1430,00 грн на місяць; 
● із жовтня по грудень — 1474,00 грн на місяць.

Податки ФОП на 1 групі:



Коли нарахування відображаються в кабінеті 
платника?

В кабінеті платника нарахування по єдиному 
податку роблять зазвичай з 5 до 10 числа щомісяця

Стосовно ЄСВ нарахування відбуваються 
поквартально.

В перших числах нового кварталу ви можете 
подивитись актуальність розрахунків з бюджетом та 
заборгованість, якщо така є.

Розраховуємо:

1430,00*3 міс=4290,00 грн – потрібно 
буде заплатити за 1-3 квартал 2022 року.

1474,00*3 міс=4422,00 грн - потрібно буде 
заплатити за 4 квартал 2022 року



1.4 Превищили ліміт 1 групи ЄП:

До суми перевищення зобов’язані застосувати 
ставку єдиного податку у розмірі 15%.

Платники єдиного податку 1-ї групи, які 
перевищили у звітному періоді обсяг доходу 167 
МЗП, в наступному звітному кварталі за заявою 
переходять на застосування ставки єдиного 
податку 2 чи 3 групи або на загальну систему.

Коли?

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, 
наступного за календарним кварталом, у якому 
допущено перевищення обсягу доходу.

Зазначена норма визначена пп. 3 п. 293.8 ст. 293 
Податкового кодексу України.



2. Друга група ЄП

2.1 Хто може працювати на 2 групі ЄП.

На другій групі єдиного податку ФОП може 
торгувати на ринках, у магазинах, інтернеті, тримати 
ресторанний бізнес і торгувати пивом, надавати 
побутові послуги, виробляти товари, працювати на 
фрілансі.

Види діяльності вибирайте за КВЕД ДК 009:2010. 
Зареєструвати можете скільки завгодно кодів, один 
буде основним, решта — другорядними. Головне, щоб 
вони були дозволені на другій групі. Якщо отримаєте 
дохід за незареєстрованим кодом КВЕД, це 
вважатимуть особистим доходом фізичної особи.

Коди, які повністю або частково заборонені на 
єдиному податку чи заборонені лише для першої 
групи, але дозволені для другої — третьої груп, 
визначені в пункті 291.5 ПК. 



2. Друга група ЄП

2.1 Хто може працювати на 2 групі ЄП.

Увага

Працюйте за схемою:

● спочатку реєструєте код КВЕД — потім 
отримуєте за ним дохід

● Коди, які повністю або частково 
заборонені на єдиному податку чи 
заборонені лише для першої групи, але 
дозволені для другої — третьої груп, 
визначені в пункті 291.5 ПК. 



Ситуація

Чи може єдиноподатник другої групи 
займатися торгівлею

Новостворений приватний підприємець 
планує займатися торгівлею різними товарами, 
окрім алкоголю й тютюну. Чи може здійснювати 
таку діяльність єдиноподатник другої групи? Чи 
зберігати первинні документи, які підтверджують 
придбання товарів?

Рішення. Єдиноподатник другої групи може 
займатися торгівлею. Головне — дотримуватися 
умов перебування у цій групі.

Так, річний обсяг доходу єдиноподатника 
другої групи не має перевищувати 5 421 000 грн. А 
кількість осіб, які перебувають із ним у трудових 
відносинах одночасно, не може перевищувати 10 
осіб (пп. 2 п. 291.4 Податкового кодексу України, ПК).



На відміну від діяльності з надання послуг, для 
єдиноподатників другої групи коло покупців товарів 
не обмежується певними категоріями. Тому продавати 
товари можна будь-якій юридичній або фізичній особі.

Однак єдиноподатники, які провадять 
торговельну діяльність, мають пам’ятати про заборону 
продажу деяких видів товарів, визначених у пункті 
291.4 та підпункті 291.5.1 ПК. До них, зокрема, належать:

● підакцизні товари (крім роздрібного продажу 
паливно-мастильних матеріалів у ємностях до 20 
літрів, пива та столових вин);

● предмети мистецтва й антикваріату;
● корисні копалини, крім корисних копалин 

місцевого значення;
● дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння (пп. 

291.5.1 ПК).

У разі продажу заборонених товарів 
єдиноподатник буде змушений перейти на 
загальну систему оподаткування (пп. 298.2.3 ПК).



2.2 Хто не може бути на єдиному податку 2 групи

1. Організація та проведення азартних ігор

2. Обмін валюти

3. Виробництво, імпорт та експорт підакцизних товарів

4. Видобуток, виробництво та реалізація дорогоцінних металів, 
дорогоцінних каменів та напівдорогоцінних каменів.

5. Видобуток, виробництво та реалізація корисних копалин 
(крім місцевого значення)

6. Фінансове посередництво (крім страхування)

7. Діяльність по веденню та управлінню бізнесу

8. Діяльність по представництву пошти (кур'єрські послуги не 
входять) та зв'язку (якщо на це потрібна ліцензія)

9. Продаж предметів мистецтва та антикваріату, організація 
торгів та аукціонів по цій сфері



2.2 Хто не може бути на єдиному податку 2 групи

 10. Організація та проведення гастрольних 
міроприємств (тренінги та семінари можуть)

11. Проводити експериментальні технічні 
дослідження в сфері аудиту

12. Страхові брокери, банки, кредитні союзи, 
ломбарди, лізингові компанії

13. Накопичення пенсійного фонду, реєстратори 
цінних паперів



1.3               Податки

Ставка єдиного податку на другій групі — 20% 
мінзарплати (п. 293.2 ПК). Тож у 2022 році потрібно 
сплачувати 1300,00 грн на місяць.

Сплачувати єдиний податок маєте щомісяця. 
Останній день сплати — 20-те число поточного 
місяця.

Якщо останній день сплати припав на вихідний, 
сплатіть податок напередодні.

За несвоєчасну сплату  нарахують штраф — 50% 
місячного платежу (п. 122.1 ПК).

Також до повідомлення-рішення запишуть ще й 
пеню. Її нараховують із першого робочого дня після 
граничного строку сплати єдиного податку (пп. 129.1.1 
ПК).



1.3               Податки

Навіть якщо за місяць не отримали доходу, все 
одно маєте сплатити ставку єдиного податку.

Єдиноподатники 1-2 груп сплачують єдиний 
податок авансовими внесками не пізніше 20 числа 
(включно) поточного місяця.

Також вони можуть сплатити єдиний податок 
авансовим внеском за весь податковий (звітний) 
період (квартал, рік), але не більш як до кінця 
поточного звітного року.



Як сплачувати ЄСВ для 2 групи

Мінімальний платіж із ЄСВ — 22% мінзарплати.
У 2022 році:

● із січня по вересень — 1430,00 грн на місяць;
● із жовтня по грудень — 1474,00 грн на місяць.

ЄСВ, так само як ставку єдиного податку, маєте 
сплачувати, навіть якщо не провадите діяльності й не 
отримуєте доходу.

Розраховуємо:

1430,00*3 міс=4290,00 грн – потрібно 
буде заплатити за 1 -3 квартал 2022 року.

1474,00*3 міс=4422,00 грн - потрібно буде 
заплатити за 4 квартал 2022 року



Увага
ЄСВ не сплачують лише підприємці — 

пенсіонери за віком та особи з інвалідністю

 Квартальну суму ЄСВ сплачуйте до 19-го числа 
місяця, що настає за календарним кварталом.

Якщо запізнилися зі сплатою чи зовсім не сплатили 
ЄСВ, контролери оштрафують. 

Штраф — 20% суми боргу і пеню — 0,1% суми 
недоплати ЄСВ за кожен день прострочення платежу (ч. 
10 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI; далі — Закон про 
ЄСВ).

Увага пільга
До завершення карантину ДПС не каратиме за 

несплату ЄСВ (п. 9—11.1 розд. VIII Закону про ЄСВ).



Ставки єдиного податку та ЄСВ 

встановлюють сільські, селищні, міські 

ради або ради об’єднаних територіальних 

громад створених згідно із законом і 

перспективним планом формування 

територій громад. Ставки залежать від 

виду господарської діяльності і 

розраховують їх на календарний місяць (п. 

293.2 Податкового кодексу України; ПК).



1.3               Обмеження для 2 групи

Які ще обмеження?

- Можуть мати найманих не більше 10 
(нагадую ще раз про 7.5 середньорічної 
чисельності співробітників - обов'язково 
працюючий інвалід). Більш детально по 
найманим ще поговоримо в Модулі по ЗП.

- максимальний дохід в рік 834 МЗП 
(2022 рік - 5 421 000 грн )

Надають послуги та товари кінцевому 
споживачу, а також тим хто на єдиному 
податку,

АЛЕ!

Не працюють з юрлицями 
на загальній системі в розрізі 
послуг. Товари можуть 
продавати та віддавати на 
зберігання (цей момент буде 
також важливий в роботі з 
юрлицями в одній компанії). 
Бартер та натуральний обмін 
не може використовуватись.



1.3               Оренда. 
 

Юр. особам, ФОП на загальній системі, згідно 
попереднього пункту не можемо надавати 
приміщення в оренду та суборненду.

Не забувайте про це!!!

Такий ФОП може надавати послуги тільки, як фіз. 
особі, а отже отримуємо весь пакет податків (18% +1,5 
% та ЄСВ). Сплачує в такій ситуації податки, як 
податковий агент.

А от у випадку безпосереднього надання в 
оренду нежитлових приміщень (споруд, будівель) 
та/або їх частин, підприємець може перебувати на 
другій групі єдиного податку, якщо загальна площа 
нерухомості не перевищує 900 кв. м (пп. 291.5.3 ПК).

Що стосується житлових приміщень - 400 м2 
(було 100) земельних ділянок не більше 0.2 га



2.6 Експорт та імпорт на 2 групі

ФОП на 2 групі може займатися експортом та 
імпортом, але для цього не потрібно додавати КВЕД, 
як раніше. При цьому він не буде платником ПДВ, але 
сплачувати при імпорті буде всі податки 
розмитнення, просто не включає в податковий 
кредит суму ПДВ АЛЕ!

Якщо серед клієнтів є іноземці, в рамках 
діяльності на 2-й групі надавати послуги їм ви не 
можете. Податківці наполягають, що не можна 
вважати населенням нерезидентів з метою надання 
послуг. Про це йдеться в ІНК ДПС у Харківській 
області від 20.04.2021 р. № 1620/ІПК/20-40-24-04-10, 
щоправда, вона стосується надання освітніх послуг. 
Але мова в ній саме про фізосіб-нерезидентів.

Про які види діяльності ми говоримо?



Наприклад, ФОП - астролог.

Звісно, працює на весь Інстасвіт не тільки Україну 
Послуги астролога можна надавати в рамках КВЕД 96.09 
«Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.», а якщо

ще й навчаєте потрібен КВЕД 85.59 «Інші види 
освіти, н.в. і.у.».

Сидр, пиво та столове вино на 2 групі пп. 3 пп. 291.5.1 
НКУ с 2019. Дозволяє продавати на ЄП 1-3 групи такі 
види алкогольних напоїв:

- Пиво
- Столові вина
- Сидр від 1,2 %, але не більше 8,5 % спирту
- Перрі (без додавання спирту) не більше 8,5 спирту



2.7 Коли застосовувати РРО?

Із 01.01.2022 платники єдиного податку 
другої групи, які приймають у розрахунок готівку 
чи платіжні картки, застосовують РРО у 
загальному порядку, незалежно від обсягу 
річного доходу та виду діяльності.

Навіть якщо відмовитеся від спрощеної 
системи оподаткування, це не звільнить вас від 
застосування РРО. Можете обрати звичайний 
або програмний РРО.

Продовжите у 2022 році працювати без РРО 
— наразитеся на штраф. За перший продаж без 
касового апарата — 100% суми, яку не провели 
через РРО , за наступні — 150% вартості 
операцій, проведених без РРО (п. 1 ст. 17 Закону 
України «Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій в сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» від 
06.07.1995 № 265/95-ВР; далі — Закону про РРО).



2.7 Коли застосовувати РРО?

Однак, якщо усі платежі проводите безготівково (з 
поточного рахунку на поточний рахунок) — РРО не 
потрібен. Тобто, якщо приймаєте оплату винятково на 
розрахунковий рахунок ФОПа, тоді сміливо працюйте 
без РРО, бо немає розрахункової операції з точки зору 
Закону про РРО.



Застосування РРО та/або програмного РРО є 
необов’язковим:

- якщо розрахунки проходитимуть тільки у 
безготівковій формі через установу банку 
шляхом перерахування коштів із 
розрахункового рахунку на розрахункових 
рахунок (IBAN, онлайн банкінг);

- кошти вноситимуть безпосереднє через 
касу банку для подальшого перерахування на 
розрахунковий рахунок або через платіжний 
термінал та/або ПТКС, який належить банку 
(лист ДПС від 15.12.2021 № 
4665/ІПК/99-00-07-05-01-06).



2.8   Книга обліку доходів

Книга обліку доходів і витрат не реєструємо, 
АЛЕ!!! Ведем Обираємо найзручніший спосіб. 
Також можемо використовувати наші старі 
книжки, можемо ексель. Основний алгоритм 
заповнення: дохід за день надходження коштів 
в готівковій та безготівковій формі). Можемо 
вписувати розхід, але заповнення цих статей не 
є обов'язковими для цього виду оподаткування.



Механіка заповнення:

Сума готівки, сума еквайрингу (вона буде у 
вас в банківській виписці на наступний день) її 
включають коли отримали на рахунок! згідно 
договору з банком від 1-3 днів в середньому.

Важливо! вказуємо суму повну з 
комісією банку на ЄП сума по безготівки 
окремо підкреслити та вписати суму за 
день (це ідеальний варіант). Після рахуємо 
місяць, квартал та рік. Це буде зручно для 
Вас.



Штрафи за книгою обліку

Відповідальність за неведення та помилки 
при заповненні книги можуть застосувати 
тільки, якщо ФОП продовжує вести її. 
Адміністративні штрафи за неналежне ведення 
книги обліку за ст. 1641 КпАП з 2021 р. 
застосовувати не будуть.

До вас можуть прийти з перевіркою 
контролери, і ось що вони вимагатимуть.

Надати книгу обліку.



Раніше ФОП могли оштрафувати, якщо 
він не надав перевіряючим чи надав, але 
заповнену з прогалинами книгу, де 
зафіксовані не всі підприємницькі доходи, 
суми в книзі не збігаються із сумами в 
звітності.

Надати первинні документи, які 
підтвердять ваші доходи, у тому числі 
прибуткові документи на товар (п. 177.10 ПКУ). 
Якщо їх не виявиться, можуть оштрафувати 
на 510 грн, а якщо ви не зможете їх надати 
повторно протягом року — на 1020 грн

Первинні документи можуть бути на 
папері або електронні, засвідчені ЕЦП 
підприємця. Головне, щоб на них були 
обов'язкові реквізити (п. 2.4 Положення 
Мінфіну № 88).



2.9 ФОП 2 група реєстрація, нюанси

При першій реєстрації ФОП з вибором ЄП одразу діяти 
єдиний буде з 1 числа місяця

Не може бути на ЄП держслужбовець, військо призвані 
(окрім курсантів та срочники), ті хто працюють в органах 
самоврядування, судді, поліцейські, з виконавчої служби та 
прокуратури. На протязі одного року після звільнення.

Коли реєструєте ФОП, одразу подайте заяву про 
застосування спрощеної системи. Зазначте в ній, що 
працюватимете на другій групі. Але зважте, працювати на ній 
почнете лише з першого числа наступного місяця. Наприклад, 
зареєстрували ФОП і подали заяву про другу групу єдиного 
податку 15-го січня — єдинником станете з 1-го лютого.

А от у періоді, коли фізособа вже зареєструвалася як 
підприємець, але ще не єдинник, вона автоматично перебуває 
на загальній системі оподаткування. Тому доведеться подати 
декларацію про майновий стан і доходи.. Якщо був дохід, 
відобразіть його, не було — подайте декларацію з нульовими 
показниками (ЗІР, категорія 104.09). 



Коли та як можна змінити групу єдиного 
податку

Перейти на другу групу єдиного податку може 
підприємець як першої або третьої групи, так і 
загальносистемник. Проте не можна перейти коли 
заманеться — лише з початку кварталу.

Щоб перейти на другу групу єдиного податку:

•       дотримуйте вимоги, встановлені ПК для обраної 
групи;

•       подайте заяву до органу контролю не пізніше ніж 
за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

Змінювати групу платник єдиного податку може навіть 
щокварталу.

Якщо змінили групу, Розрахунку доходу не 
подавайте. Навіть якщо перейшли з більшої групи до 
меншої.



2.10 Дохід ЄП

Дохід для ФОП - це оплачені товари та 
послуги. НЕ! надані, а саме оплачені (готівка, 
безготівка, еквайринг).

Будьте уважні з перехідними періодами 
(кінець та початок року) важливо включати 
правильно, особливо коли близькі по 
граничним сумам доходу!

Список:

1. Дохід від товарів та послуг

2. Аванс та попередня оплата (пам'ятаємо 
коли виникають доходи в ЄП)

3. Дохід в валюті.



Дата зарахування на розрахунковий 
рахунок по курсу НБУ. Курсові різниці не 
потрібно використовувати (консультація ЗІР 
107.04). Не можете зняти комісію банку за 
конвертацію! повинна пройти вся сума по 
Договору.

4. Поворотня фіндопомога. Включається 
тільки сумма, яка не повернута в період 12 
календарних місяців (пп 3. п. 292.11 ПКУ)

5. Безоплатно отримані товари та послуги 
по ринковій вартості на момент заключення 
Договору.



Обов'язково!

Отримані такі товари та послуги мають 
бути в Договорі. НЕмає Договора - 
оподатковуємо по ставці 18% та 1,5 % (ЗІР 
107.04).

Датою доходу буде підписання Акту 
передачі товарів та послуг

6. Комісія банку включається в дохід



2.11 Поворотна-фінансова допомога та бартер

Під поворотною фінансовою допомогою 
розуміють суму коштів, отриману у користування 
за договором, який не передбачає нарахування 
процентів або надання інших видів компенсацій 
у вигляді плати за користування такими коштами, 
та обов’язкову до повернення (пп. 14.1.257 
Податкового кодексу України; ПК).

Тобто поворотна фінансова допомога має 
відповідати таким вимогам:

-        її надають у грошовій формі;

-        вона не передбачає нарахування відсотків або 
іншої компенсації за користування;

-        її обов’язково мають повернути.



ФОП не може надати поворотну 
фіндопомогу самому собі

Це коли ми хочемо внести на розрахунковий 
рахунок гроші і не знаємо як це зробити, щоб не 
визнали Доходом. Якщо надаєте допомогу самому 
собі, ви виступаєте і як позикодавець, і як 
позичальник. А зобов'язання припиняється, коли 
боржник і кредитор — одна особа (ст. 606 ЦКУ).



Отже, ніхто нікому не винен і отримані 
гроші повертати не треба.

Податківці наполягатимуть, щоб суму 
фіндопомоги ви включили в 
підприємницький дохід.

Ще є судова практика, і вона говорить 
про неможливість підписання договору, в 
якому одна і та сама особа виступає і як 
сторона № 1, і як сторона № 2: такий договір 
можуть визнати недійсним. А ще 
підприємець не може бути представником 
за угодами у своїх інтересах (ч. 3 ст. 238 ЦКУ).

Але вихід є — поворотна фіндопомога 
від чоловіка, дружини або інших родичів.



Розмір позики

Законодавство не обмежує розміру 
позики. Але зважте, якщо сума позики 
становить 400 тис. грн і більше, таку 
фінансову операцію держава моніторитиме 
(п. 1 ст. 20 Закону України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» 
від 06.12.2019 № 361-IX).



БАРТЕР

Укладення договору переуступки прав 
вимоги боргу платниками єдиного податку є 
формою розрахунку не в грошовій формі. 
Тому, здійснення такої операції не дає права 
застосовувати спрощену систему 
оподаткування. Також єдинники 1—3 груп не 
можуть здійснювати бартерні операції, при 
якій розрахунки за товари (роботи, послуги) 
проводять у негрошовій формі.



 2.12 Ліміти 2 група ЄП

Ліміти доходів платників єдиного податку І-ІІІ груп у 
2022 році

*Ліміти прив’язані до мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року (п. 291.4 
Податкового кодексу України).

Граничний обсяг 
доходу протягом 
календарного року

Групи платників єдиного податку

перша друга

ФОП ФОП

167 МЗП*

1 085 500 грн

834 МЗП*

5 421 000 грн



ДО ВІДОМА!

Платники єдиного податку першої та другої 
груп у разі перевищення граничного обсягу доходу 
мають у наступному податковому кварталі подати 
заяву для переходу на застосування ставки єдиного 
податку, визначеної для платників єдиного податку 
другої або третьої групи, або відмовитися від 
застосування спрощеної системи оподаткування.

Заяву для переходу на іншу групу або для 
відмови від спрощенки (переходу на загальну 
систему) слід подати не пізніше 20 числа місяця, 
наступного за календарним кварталом, у якому 
перевищили обсяг доходу.

Також до суми перевищення слід застосовувати 
фізособам-єдинникам ставку єдиного податку у 
розмірі 15%, а для юросіб-єдинників третьої групи — 
подвійну ставку.



2.13           Звіти та штрафи на 2 групі

Звіти по ЄП:

Для 1 та 2 групи ЄП вони однакові та строки

Щорічно подається Декларація платника ЄП за 
минулий рік в строк не пізніше 60 календарних днів 
(включно). п 49.1.18.3 ПКУ та додаток 1 до декларації 
(Звіт з ЄСВ )  До 01.03

Якщо ЄП не з першого дня:

Потрібно подати Декларацію про майновий стан 
(як на загальній системі).

Навіть з нульовими показниками квартал - 40 днів, 
не встигли за квартал можно подати річну рік - 40 днів



Штрафи:

За неподання чи подання невчасно 
звітності:

Декларації про майновий стан та 
Декларації ЄП (ст. 120, п. 300.1 ПКУ)

Штраф 340 грн, повторно 1050 грн

Плюс адмінштраф - від 51 до 136 грн

Звіт з ЄСВ - від 510 до 680 грн перше 
порушення від 680 - 850 грн за повторне 
протягом року


