
 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС у м. Києві 

ПРЕССЛУЖБА 

субсайт вебпорталу ДПС України: kyiv.tax.gov.ua 

04116, Київ, вул. Шолуденка, 33/19, тел./факс: 520-62-72; 454-70-87 e-mail: kyiv.official@tax.gov.ua 

  

27.05.2021 р. 

Реєстрація особи платником єдиного податку здійснюється протягом двох 

робочих днів від дати надходження заяви  

 

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що у разі відсутності 

підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного 

податку, контролюючий орган зобов’язаний зареєструвати таку особу 

платником єдиного податку протягом двох робочих днів від дати надходження 

заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування. 

У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий 

орган зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання 

суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, 

яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому 

порядку. 

Водночас, дата, з якої особа є платником єдиного податку визначається 

наступним чином: 

суб'єкти господарювання, які переходять на єдиний податок із загальної 

системи оподаткування, подали заяву про застосування спрощеної системи 

оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного 

календарного кварталу, вважаються платниками єдиного податку з першого 

числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому подано 

заяву (пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)); 

зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які 

до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву 

щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, 

встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного 

податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася 

державна реєстрація (пп. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 ПКУ); 

зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти 

господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної 

реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та 

ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає 

сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з 

дня їх державної реєстрації (пп. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 ПКУ); 

зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які 

до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву 

про обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, 
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встановленої для четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з 

дня державної реєстрації (пп. 298.8.5 п. 298.5 ст. 298 ПКУ). 

Реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку 

здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників 

єдиного податку. 

 

 

 


