
Чи застосовуються штрафні санкції до СГ, який не змінив види 

економічної діяльності на основі національного класифікатора України 

КВЕД ДК 009:2005 на аналогічні види діяльності на основі КВЕД ДК 

009:2010? 

ЗІР, категорія 119.12 

Згідно з п. 11 частини другої ст. 9 та п. 6 частини четвертої ст. 9 Закону України                                

від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 755) в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань (далі – Єдиний державний реєстр) містяться відомості про юридичну особу (крім 

державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб) та фізичну особу – 

підприємця, зокрема види діяльності. 

З 01 січня 2014 року використовується національний класифікатор України «Класифікація 

видів економічної діяльності ДК 009:2010», затверджений наказом Державного комітету 

України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457                         

зі змінами та доповненнями (далі – КВЕД ДК 009:2010), а Національний класифікатор України 

«Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005», затверджений наказом Державного 

комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 

(далі – КВЕД ДК 009:2005), втратив чинність у зв’язку із закінченням строку його дії                            

(до 01.01.2014).  

КВЕД - це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Код виду 

діяльності не створює прав чи обов’язків для підприємств та організацій, не спричиняє жодних 

правових наслідків Будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб 

(адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, 

відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання (абзаці восьмий, десятий п. 1 

КВЕД ДК 009:2010).  

Відповідно до частини першої ст. 19 Господарського кодексу України від 16 січня                      

2003 року № 436-IV зі змінами та доповненнями суб’єкти господарювання мають право без 

обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству.  

Водночас, види економічної діяльності на основі КВЕД ДК 009:2010 є обов’язковими для: 

 зазначення їх у заяві про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування у разі 

обрання суб’єктом господарювання першої-третьої групи платника єдиного податку                 

(п.п. 5 п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі 

змінами та доповненнями); 

 визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності               

(п. 3 Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної 

діяльності, затвердженого постановою КМУ від 08 лютого 2012 року  № 237) тощо. 

Слід зазначити, що Податковим кодексом України не передбачено прямої норми щодо 

притягнення до відповідальності суб’єкта господарювання, який не змінив з 01.01.2014 види 

економічної діяльності на основі КВЕД ДК 009:2005 на аналогічні види діяльності на основі 

КВЕД ДК 009:2010.  

При цьому види економічної діяльності, що були визначені на основі КВЕД ДК 009:2005, 

рекомендується замінити на аналогічні види діяльності на основі КВЕД ДК 009:2010 шляхом 

внесення змін до Єдиного державного реєстру. 


