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Щодо обов’язковості коригування тарифів 

при переході комунальним підприємством  

на спрощену систему оподаткування зі сплатою податку 

за ставкою 2% доходу 

 

Через численні запити підприємств щодо необхідності коригування тарифів 

при переході на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за 

ставкою 2% доходу, повідомляємо про наступне. 

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. 
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Відповідно до положень Порядків формування тарифів, затверджених 

Постановою КМУ від 1 червня 2011 р. № 869:  

«У разі зміни протягом строку дії тарифів …., обсягу окремих витрат, 

пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності та наданням комунальних 

послуг, з причин, що не залежать від ліцензіата (суб’єкта господарювання), зокрема 

збільшення або зменшення податків і зборів (обов’язкових платежів), …, може 

проводитися коригування тарифів.» 

«Якщо протягом строку дії тарифів …. обсяг витрат, пов’язаних із 

провадженням ліцензованої діяльності та/або наданням комунальних послуг, не 

змінився, то відповідні тарифи застосовуються ліцензіатом (суб’єктом 

господарювання) на підставі рішення уповноваженого органу, яким встановлено 

такі тарифи на новий строк.» 

Тобто, якщо через перехід на спрощену систему оподаткування у підприємства 

зменшились витрати пов’язані із сплатою податків, але інші витрати, пов’язані із 

наданням комунальних послуг збільшились, та загальний обсяг витрат за 

складовими тарифу не змінився  – подання заяви на корегування тарифів не є 

обов’язковим.  

Головне в такому разі провести детальний аналіз всіх поточних та планових 

витрат протягом строку дії тарифів та зафіксувати обґрунтування щодо відсутності 

необхідності корегування тарифів внутрішнім рішенням по підприємству. 

Федерація допомагає підприємствам у проведенні такого аналізу, підготовці 

обґрунтування та підтверджує їх своїми експертними висновками.    
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