
 

Ставки єдиного податку в 2021 році  

 

Головне  управління ДПС у м. Києві повідомляє, що відповідно до 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ) ставки єдиного податку 

встановлюються: 

- для платників першої групи – у  відсотках (фіксовані ставки) до 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого 

законом на 01 січня податкового (звітного) року; 

другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) 

року); 

третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, 

селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, 

що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську 

діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на 

календарний місяць. 

Так,  Рішенням   Київської   міської   ради   від   23  червня   2011 року  

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» 

встановлено єдиний податок у таких розмірах: 

для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру 

прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб,  встановленого  законом  на 

01 січня податкового (звітного) року, а саме – 227,00 грн (2270 грн х 10%); 

для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового 

(звітного) року, а саме – 1200,00 грн (6000 грн х 20%). 

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 

кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір 

ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської 

діяльності. 

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 

господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, 

міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад, 

застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений 

для відповідної групи таких платників єдиного податку. 
 

Згідно з п. 293.3 ст. 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для 

платників третьої групи встановлюється у розмірі: 

3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість; 

5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до 

складу єдиного податку.  

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з 

виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових 

виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного 



 

каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка 

єдиного податку встановлюється у розмірі 5 відсотків доходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


