
Критерії 

Характеристика груп ЄП (крім четвертої) 

1 2 3 

тільки ФОП тільки ФОП ФОП і юрособи 

Ставка податку 

Не більше 10% 

прожиткового 

мінімуму (ПМ) 
виходячи з ПМ на 01 

січня (у 2018 р. – 176,20 

грн) 

Не більше 20% 

мінімальної заробітної 

плати (МЗП) виходячи з 

МЗП на 01 січня (у 2018 р. – 

744,60 грн) 

3% доходу – для 

платників ПДВ; 

5% доходу – для 

неплатників ПДВ 

Ставки ЄП установлюють місцеві ради залежно від 

виду госпдіяльності 

Макс. 

допустимий 

обсяг доходу 

за кал. рік 

≤ 300 000 грн ≤ 1 500 000 грн 
≤ 5 000 000 грн  

(без ПДВ) 

Наявність та 

кількість 

найманих 

працівників 

0 чол. 0-10 чол. Без обмежень 

Дозволена 

сфера 

діяльності 

Тільки роздрібний 

продаж на ринках 

та/або надання 

побутових послуг 

населенню (перелік 

послуг у п. 291.7 ПКУ). 

Надання послуг, у т.ч. 

побутових, тільки 

платникам ЄП та/або 

населенню; виробництво 

та/або продаж товарів; 

діяльність у сфері 

ресторанного господарства (з 

алкогольних напоїв можна 

продавати лише пиво та 

столове вино). 

Усі види 

діяльності, крім 

заборонених у п. 

291.5 ПКУ 

Дозволені 

способи 

розрахунків 

Виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6 ПКУ). 

Заборонені бартер, взаємозаліки, використання векселів, виплата зарплати в 

натуральній формі заборонені. 

РРО Не застосовуються 
Не використовуються, 

якщо дохід < 1 млн грн 

Не 

використовуються, 

якщо дохід < 1 млн 

грн. Для юросіб – 

на загальних 

підставах. 

Реєстрація 

платником 

ПДВ 

Не є платниками ПДВ 

За умови обрання 

ставки 3% можна 

бути платником 

ПДВ*. 

Періодичність 

сплати ЄП 

Раз на місяць, авансом, не пізніше 20-го числа 

(включно) поточного місяця. Платити треба навіть 

коли немає доходу від діяльності. 

Раз у квартал 

протягом 50 кал. 

днів після кінця 

кварталу. 

Подача 

декларації з 

ЄП 

Раз на рік протягом 60 кал. днів після кінця року 

 

Раз на квартал 

протягом 40 кал. 

днів після кінця 

кварталу. 

Форма декларації з ЄП єдина для груп 1-3. 

 

* при обранні ставки 5 % можна не реєструватися навіть при перевищенні обсягу 

доходу в 1 млн грн. 

  


