УМОВИ РОБОТИ НА ЄДИНОМУ ПОДАТКУ ДЛЯ ФІЗОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Група
платників
ЄП

1

Перша
група

Вимоги до суб'єктів господарювання, які треба
виконувати, щоб потрапити до певної групи
фізосіб-єдинників
кількість
найманих
працівників

обсяг доходу
за рік

2

3

Об'єкт оподаткування

Ставка єдиного податку

дозволені види
діяльності
4

1) роздрібний
продаж товарів із
Не
Не
торговельних
використовуют
перевищує
місць на ринках;
ь праці
150 тис. грн
2) надання
найманих осіб
побутових послуг
населенню
з п. 291.7 ПКУ

5

6

Сплачують фіксовану ставку єдиного податку, яку визначають виходячи з
У межах від 1% до 10% мін
розміру мінзарплати, установленої на 1 січня податкового (звітного) року.
зарплати на 1 січня поточного
Фіксовані ставки єдиного податку встановлюють сільські, селищні та міськради
року на місяць (див. примітку 1)
(п. 293.2 ПКУ).
сума
перевищення
доходу
понад
1)
150 тис. грн (у розрахунку на календарний рік) у кварталі, у якому одержано
суму перевищення (пп. 1 п. 293.4 ПКУ);
2) доход, отриманий від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві
платника єдиного податку, віднесеного до першої групи єдиного податку (пп. 2
п. 293.4 ПКУ);
3) доход, одержаний під час застосування негрошових розрахунків за
відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) (пп. 3 п. 293.4 ПКУ);
4) доход, отриманий від здійснення видів діяльності, які не дають права
застосовувати спрощену систему оподаткування (пп. 4 п. 293.4 ПКУ)

15%

Примітка 1. За умови, що мінзарплата з 01.01.13 р. становить 1147 грн, як записано в проекті Закону про Держбюджет на 2013 рік, то для платників першої групи ставка єдиного
податку дорівнює від 11,47 грн до 114,70 грн. До речі, єдинники першої групи, які здійснюють кілька видів госпдіяльності, застосовують максимальний розмір ставки єдиного
податку, установлений для таких видів господарської діяльності (п. 293.6 ПКУ). Коли такі підприємці проводитимуть діяльність на територіях більш як однієї сільської, селищної
або міськради, то вони повинні застосовувати максимальний розмір ставки єдиного податку, установлений ст. 293 ПКУ для відповідної групи таких платників єдиного податку
(п. 293.7 ПКУ).

Друга
група

Від 0 до 10
(включно) осіб

Не
перевищує
1 млн. грн

1) надання
послуг,
у т.ч. побутових із
п. 291.7 ПКУ,
платникам
єдиного податку
та/або населенню;
2) виробницт-во
та/або продаж
товарів;
3) діяльність у
сфері
ресторанного
господарства
(додатково див.
примітку 2)

Сплачують фіксовану ставку, яку визначають виходячи з розміру мінзарплати,
установленої на 1 січня податкового (звітного) року. Фіксовані ставки єдиного
податку встановлюють сільські, селищні та міськради (п. 293.2 ПКУ).
сума
перевищення
доходу —
понад
1)
1 млн. грн (у розрахунку на календарний рік) у кварталі, у якому отримано суму
перевищення (пп. 1 п. 293.4 ПКУ);
2) доход, одержаний від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві
платника єдиного податку, віднесеного до другої групи єдиного податку (пп. 2
п. 293.4 ПКУ);
3) доход, отриманий під час застосування негрошових розрахунків за
відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) (пп. 3 п. 293.4 ПКУ);
4) доход, одержаний від здійснення видів діяльності, які не дають права
застосовувати спрощену систему оподаткування (пп. 4 п. 293.4 ПКУ)

У межах від 2% до 20%
мінзарплати на 1 січня
поточного року на місяць (див.
примітку 3)

15%

Примітка 2. Фізособипідприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005 або клас 68.31
КВЕД ДК 009:2010), а також здійснюють діяльність із виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, не належать до другої групи платників єдиного податку. Вони можуть потрапити
виключно до третьої або п'ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, установленим для таких груп. Водночас фізособиєдинники — ювеліри в третій групі
єдиного податку можуть працювати лише на ставці 5 %, а в п'ятій — 7 % (див. пп. 293.3.2 ПКУ). А для фізосіб-єдинників — рієлторів (посередники в операціях купівліпродажу,
оренди, оцінки нерухомого майна) таких обмежень не встановлено.
Примітка 3. Оскільки з 01.01.13 р. мінзарплата 1147 грн, як записано в проекті Закону про Держбюджет на 2013 рік, то для платників другої групи ставка єдиного податку
становитиме від 22,94 грн до 229,4 грн. Також зауважимо: єдинники другої групи, які здійснюють кілька видів госпдіяльності, застосовують максимальний розмір ставки єдиного
податку, установлений для таких видів господарської діяльності (п. 293.6 ПКУ). Коли такі підприємці проводитимуть діяльність на територіях більш як однієї сільської, селищної
або міськради, пускатимуть у хід максимальний розмір ставки єдиного податку, установлений ст. 293 ПКУ для відповідної групи таких платників єдиного податку (п. 293.7 ПКУ).

Третя
група

П'ята
група

Від 0 до 20
(включно) осіб

0 або не
обмежена

Не
перевищує
3 млн. грн

Не
перевищує
20 млн. грн

Будь-які види
госпдіяльності,
крім тих, які
зазначені
в п. 291.5 ПКУ
(див. після
таблиці)

Будь-які види
госпдіяльності,
крім тих, які
зазначені
в п. 291.5 ПКУ
(див. після
таблиці)

1) доход, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі
(готівковій та/або безготівковій);
2) вартість безоплатно отриманих упродовж звітного періоду товарів (робіт, послуг);
3) кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності;
4) сума поворотної фіндопомоги, за якою минуло 12 місяців із дати її отримання

1) 3% доходу — у разі сплати
ПДВ;
2) 5% доходу — якщо ПДВ
включено до складу єдиного
податку

сума
перевищення
доходу —
більше
1)
3 млн. грн (у розрахунку на календарний рік) у кварталі, у якому отримано суму
перевищення (пп. 1 п. 293.4 ПКУ);
2) доход, одержаний під час застосування негрошових розрахунків за
відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) (пп. 3 п. 293.4 ПКУ);
3) доход, отриманий від здійснення видів діяльності, які не дають права
застосовувати спрощену систему оподаткування (пп. 4 п. 293.4 ПКУ)

15%

1) доход, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі
(готівковій та/або безготівковій);
1) 7% доходу для ПДВшників;
2) вартість безоплатно одержаних упродовж звітного періоду товарів (робіт, по- 2) 10% доходу для єдинників —
слуг);
неплатників ПДВ
3) сума поворотної фіндопомоги, за якою минуло 12 місяців із дати її отримання
сума
перевищення
доходу —
понад
1)
20 млн. грн (у розрахунку на календарний рік) у кварталі, у якому одержано
суму перевищення (пп. 1 п. 293.4 ПКУ). При цьо-му з наступного кварталу такі
єдинники мусять перейти (за заявою) на загальну систему (пп. 3 п. 293.8 ПКУ);
2) доход, отриманий під час застосування негрошових розрахунків за
відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) (пп. 3 п. 293.4 ПКУ);
3) доход, одержаний від здійснення видів діяльності, які не дають права
застосовувати спрощену систему оподаткування (пп. 4 п. 293.4 ПКУ)

15%

Види госпдіяльності ЗАБОРОНЕНІ для платників єдиного податку (п. 291.5 ПКУ):
• Для всіх єдинників (юросіб та фізосіб-підприємців):
1) організація, проведення азартних ігор;
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних
матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного
утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими
агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами,
визначеними розділом III цього Кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає
ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами
мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
• Для фізосіб-підприємців:
1) здійснення технічних випробувань та досліджень (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
2) надання в оренду земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлових приміщень та/або їх
частин, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлових приміщень (споруди, будівлі) та/або їх
частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
• Окрім цього, не можуть бути єдинниками:
1) суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є
платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові
компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи,
визначені законом; реєстратори цінних паперів;
3) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юрособи, яка не є платником єдиного податку;
4) фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
5) суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий
борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних
обставин).
Сподіваємося, Вам стане у нагоді ця зручна таблиця-довідник умов роботи на єдиному податку фізосіб-підприємців!

