
Платник єдиного 
податку припинив 
діяльність:

чи зможе він після нової реєстрації 
повторно обрати спрощену систему 
оподаткування у поточному році?



У разі якщо фізична особа — підприємець, 

яка на початок поточного року перебувала 

на спрощеній системі оподаткування та 

щодо якої державним реєстратором 

прийнято рішення про припинення 

підприємницької діяльності, поновила 

реєстрацію протягом поточного року, то 

така особа вважається платником інших 

податків і зборів. Про це інформують в 

Головному управлінні ДПС у Полтавській 

області.



При цьому така особа у поточному році 

не може повернутись на спрощену 

систему оподаткування, оскільки вже 

скористалась своїм правом на 

застосування спрощеної системи 

оподаткування у цьому році.

Перейти на спрощену систему 

оподаткування така фізична особа 

зможе лише з 1 січня наступного року за 

умови відповідності вимогам статті 291 

Податкового кодексу України.



Зокрема, фізичні особи — підприємці, які не 

використовуватимуть працю найманих осіб, 

здійснюватимуть 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 перевищуватиме 

167 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року (у 2021 році –  1 млн 2 тис. грн) 

зможуть зареєструватись спрощенцями першої 

групи.



Застосовувати другу групу можуть 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 не використовують працю 

найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з 

ними у трудових відносинах, одночасно не 

перевищує 10 осіб, а обсяг доходу не перевищує 834 

розміри мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 

році – 5 млн 4 тис. грн).



Слід зазначити, що не можуть перебувати на другій 

групі фізичні особи — підприємці, які надають 

посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди 

та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД 

ДК 009:2005), 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. 

Такі фізичні особи — підприємці належать 

виключно до третьої групи платників єдиного 

податку, якщо відповідають вимогам, встановленим 

для такої групи;



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 1 січня податкового 

(звітного) року (у 2021 році – 7 млн 2 тис. грн) 

матимуть право зареєструватися на третій 

групі.



Четверту групу можуть 
обрати:

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 «Про фермерське господарство», 

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;

площа сільськогосподарських угідь та/або земель 

водного фонду у власності та/або користуванні 

членів фермерського господарства становить не 

менше двох гектарів, але не більше20 гектарів.


