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ЄДИНИЙ ПОДАТОК ПЛАТНИКІВ 3 ГРУПИ: ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

 

Шварик О. М., Email: a.shvaryk@gmail.com 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Третя група платників єдиного податку діє як для фізичних осіб – підприємців, так і для 

юридичних осіб, не обмежує кількість найманих працівників та майже не обмежує види 

діяльності (крім виробництва та продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

впровадження діяльності у сфері ігрових автоматів, лотерей та іншого, передбаченого 

законодавством), а дохід протягом календарного року має не перевищувати 5000000 гривень.  

Об’єктом оподаткування єдиного податку є дохід протягом календарного року. 

Ставка єдиного податку третьої групи становить 3 або 5 відсотків від доходу, залежно 

від умови, чи є суб’єкт господарювання платником ПДВ. Кожна фізична чи юридична особа, 

які самостійно обрали бути платником такого податку і написали реєстраційну заяву, або 

були зобов’язані зареєструватися платниками податку, застосовують ставку єдиного податку 

3 відсотки. Всі інші сплачують 5 відсотків і автоматично стають платниками ПДВ з моменту 

своєї державної реєстрації, оскільки суму ПДВ включає в собі єдиний податок. 

Податковим (звітним) документом для платників третьої групи єдиного податку 

спрощеної системи оподаткування є податкова декларація з єдиного податку. Вона 

заповнюється щоквартально і подається до відповідного компетентного органу за 

податковою адресою, у межах визначених строків подання квартальної податкової звітності. 

Податковим (звітним) періодом для подання податкової декларації з єдиного податку 

третьої групи є календарний квартал. При цьому, декларація подається протягом 40 

календарних днів наступного за звітним періодом, а сплачується протягом 10 календарних 

днів після граничного строку подання податкової декларації. 

У податковій декларації з єдиного податку платними єдиного податку 3 групи 

відображається: оподатковуваний за обраними ставками обсяг доходу; оподатковуваний за 

ставкою 15 відсотків дохід, який перевищує встановлені обсяги доходу у сумі 5000000 

гривень (для фізичних осіб – підприємців), або дохід від видів діяльності, які не дають права 

застосовувати спрощену систему оподаткування; оподатковуваний за подвоєною ставкою 

дохід юридичних осіб (за ставками 6 відсотків і 10 відсотків), який перевищив дозволені 

обсяги доходу у сумі 5000000 гривень, або дохід від видів діяльності, які не дають права 

застосовувати спрощену систему оподаткування. 

У разі відмови суб’єктом господарювання застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності, він має не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку 

наступного календарного кварталу подати заяву до контролюючого органу.  

Якщо платник податку вирішив або був змушений припинити проваджувати 

господарську діяльність, то податкові зобов’язання по сплаті єдиного податку нараховуються 

до останнього дня календарного місяця (включно), у якому реєстрація була анульована 

рішенням уповноваженого органу на підставі повідомлення державного реєстратора про 

припинення певним суб’єктом господарювання своєї підприємницької діяльності. 
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