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Щодо порядку переходу комунальним підприємством  

на спрощену систему оподаткування зі сплатою податку 

за ставкою 2% доходу 

 

24 лютого 2022 року Указом Президента на всій території України було введено 

воєнний стан, який наразі продовжено до 24 квітня 2022 року включно. 

У зв’язку з введенням воєнного стану, Законами України № 2118-ІХ, № 2120-ІХ та 

2142-ІХ внесено ряд змін до податкового законодавства з метою надання пільг для бізнесу 

та врегулювання окремих питань. 

З 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану 

на території України, положення розділу XIV Кодексу застосовуються з урахуванням 

особливостей, зокрема, платниками єдиного податку третьої групи можуть бути ФОП 

та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, в 

яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень. Без 

обмежень щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах. 

 Тобто, комунальне підприємство має право переходу на спрощену систему 

оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2% доходу.  

Не зможуть обрати спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку 

за ставкою 2% доходу: 

Суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи- підприємці), які здійснюють: 
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- діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження 

лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 

- обмін іноземної валюти; 

- 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, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин); 

- видобуток, реалізацію корисних копалин; 

- 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; 

- представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка 

не є платником єдиного податку; 

- фізичні та юридичні особи - нерезиденти. 

Наданий перелік суб'єкти господарювання, які не можуть обрати вказану форму 

оподаткування є вичерпним.  

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року № 308. 

Діючі суб'єкти господарювання з метою обрання спрощеної системи оподаткування 

зі ставкою 2% доходу також можуть подати до контролюючого органу Заяву. У 

спеціальному полі «ставка у відсотках до доходу» рядка 5.1.1 «Обрана ставка єдиного 

податку під час переходу на спрощену систему оподаткування» Заяви зазначається ставка 

у розмірі 2% єдиного податку. 

Реєстрація платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу 

здійснюється за результатами обробки заяви про застосування спрощеної системи 

оподаткування. 

 

Голова Об'єднання        Адамов О.І. 
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