
Реєстрація 
єдинником в 
онлайні



Підприємець, що має намір працювати на 
спрощеній системі оподаткування, має 
зареєструватися, як платник єдиного 
податку.



Для цього необхідно подати заяву до ДПС, 
після розгляду якої до Реєстру платників 
єдиного податку вноситься відповідний 
запис.




Для реєстрація платника єдиного податку подається 
заява до контролюючого органу за основним місцем 
обліку. 


У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості: 


Найменування суб’єкта господарювання, код за 
ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, 
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний номер) або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання в установленому порядку 
відмовилися від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків); 
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Податкова адреса суб’єкта господарювання; 


Місце провадження господарської діяльності; 


Обрані суб’єктом господарювання види 
господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 
009:2010; 


Обрані суб’єктом господарювання група та 
ставка єдиного податку або зміна групи та ставки 
єдиного податку; 


Кількість осіб, які одночасно перебувають з 
фізичною особою – підприємцем у трудових 
відносинах, та середньооблікова чисельність 
працівників у юридичної особи; 


Дата (період) обрання або переходу на спрощену 
систему оподаткування. 
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Розрахунок доходу за попередній 
календарний рік, що передує року переходу 
на спрощену систему оподаткування, 
додається до заяви суб’єктами 
господарювання, які є платниками інших 
податків і зборів та реєструються 
платниками єдиного податку першої – 
третьої груп.(Скріншоти взято з сайту «ДІЯ»)





Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні 
послуги?


Невідповідність суб’єкта господарювання вимогам статті 291 
Податкового кодексу України


Наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в 
результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого 
платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи 
податкового боргу, що виникли до такої реорганізації


Недотримання суб’єктом господарювання вимог підпункту 
298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України


Скаргу може подавати: оскаржувач, представник 
оскаржувача


Підстави для відмови у наданні послуги


Органи, до яких оскаржується:


Державна податкова служба України


Окружний адміністративний суд



