
 

Критерій 

ФОП – 3 група 

Неплатник ПДВ Платник ПДВ 

Оподаткування 

Ставка податку 5% доходу 3% доходу 

Реєстрація платником ПДВ 

можна бути неплатником ПДВ 
навіть при обсягу доходів 

більшому, ніж 1 млн грн до 
досягнення обсягу 5 млн грн 

Реєстрація обов’язкова незалежно від 
обсягу доходу 

Сплата податку Раз у квартал протягом 50 кал. днів після кінця кварталу 

Обмеження 

Максимально допустимий 
обсяг доходу за кал. рік 

≤ 5 000 000 грн  
(без ПДВ) 

Максимально можлива 
кількість найманих 

працівників 

Без обмежень 

Дозволені способи 
розрахунків 

Виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6 
ПКУ). Бартер, взаємозаліки, використання векселів, виплата зарплати в 

натуральній формі заборонені. 

Дозволена та заборонена 
сфера діяльності 

Усі види діяльності, крім заборонених у п. 291.5 ПКУ. 
 

РРО Є можливість не використовувати, якщо дохід < 1 млн грн* 

ЄСВ “за себе” 

Розрахунок ЄСВ 

Визначають розмір самостійно, але є мінімум та максимум. 
Звільняються від сплати пенсіонери за віком або інваліди, які отримують 
пенсію або соціальну допомогу. 

Мінімальна зарплата за місяць × 
0,22 

(для 2018 р. – 819,06 грн) 

15 мінімальних зарплат за місяць × 
0,22: 

(з 01.01.2018 р. – 12285,90 грн); 
 

Сплата ЄСВ 
 раз в квартал, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом; 

 за бажанням, щомісяця у вигляді авансового платежу до 20 числа 
кожного місяця поточного кварталу. 

Звітність 

Подача декларації з 
єдиного податку 

Раз на квартал. Протягом 40 кал. днів, що настають за останнім кал. днем 
звітного (податкового) року. Форма декларації єдина з 1-2 групами. 

Подача Податкової 
декларації про майновий 

стан і доходи. 

По підприємницькій діяльності – якщо протягом року відбувся перехід 
на загальну систему (декларація подається за результатами звітного 
кварталу, у якому розпочато діяльність на загальній системі) (пп. 177.5.2 
ПК). 

По непідприємницькій діяльності – у загальному порядку для фізосіб. 
Декларацію за 2017 р. треба подати до 01.05. 2018 р. (останній день – 30 
квітня 2018 р.) (пп. 49.18.4 ПКУ). 

ЄСВ “за себе” 
Раз на рік. Подається “Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску” (форма № Д5 (річна)) до 10 
лютого року, наступного за звітним (у 2018 р. – 9 лютого (п’ятниця)) 

ЄСВ “за працівників” 
Подається форма № Д4 (місячна)) не пізніше ніж через 20 кал. днів, що 

настають за останнім кал. днем звітного місяця. 

 
*  дана норма не поширюється на платників ЄП, які здійснюють реалізацію технічно складних 

побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Перелік груп таких товарів 
затверджено Постановою КМУ від 16.03.2017 р. № 231. 


