
 

Які суб’єкти господарювання-юридичні особи не можуть бути 

платниками єдиного податку третьої групи? 

 

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що з 01 січня  

2021 року внесено зміни до порядку визначення річного обсягу доходу. 

Так, відповідно до пп. 3 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України 

(далі – ПКУ) до платників єдиного податку третьої групи, належать юридичні 

особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у 

яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового 

(звітного) року.   

Платниками єдиного податку третьої групи не можуть бути суб’єкти 

господарювання (юридичні особи), які здійснюють (пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 

ПКУ): 

 1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім 

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

2) обмін іноземної валюти; 

3) 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); 

 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім 

виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів 

з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних 

копалин місцевого значення; 

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері 

страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом 

України від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР «Про страхування», 

сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розд. III 

ПКУ; 

7) діяльність з управління підприємствами; 

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), 

діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом 

технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і 

надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, 

міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 

використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом 

технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку 

(місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого 

(мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 

електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та 



експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, 

проводового радіомовлення та телемереж; 

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з 

організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами 

колекціонування або антикваріату; 

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів. 

Також, не можуть бути платниками єдиного податку: 

- 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 (пп. 291.5.4 

п. 291.5 ст. 291 ПКУ); 

- суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, 

що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, 

дорівнює або перевищує 25 відс. (пп. 291.5.5 п. 291.5 ст. 291 ПКУ); 

- представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи 

юридичної особи, яка не є платником єдиного податку (пп. 291.5.6 п. 291.5  

ст. 291 ПКУ); 

- юридичні особи – нерезиденти (пп. 291.5.7 п. 291.5 ст. 291 ПКУ); 

- платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником 

єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, 

що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) 

(пп. 291.5.8 п. 291.5 ст. 291 ПКУ).  
 

Довідково: зміни до п. 291.4 ст. 291 ПКУ внесено Законом України від  

01 грудня 2020 року № 1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів 

розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму 

компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення 

встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми 

застосованих штрафних санкцій». 

 
 


