
З метою детінізації доходів адвокатів та збільшення надходжень до Державного бюджету України, пропонується внести 

зміни до Податкового кодексу України щодо можливості оподаткування доходів адвокатів від здійснення незалежної 

професійної діяльності за спрощеною системою оподаткування. 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

щодо можливості оподаткування доходів адвокатів від здійснення незалежної професійної діяльності за спрощеною 

системою оподаткування 

Зміст положення (норми) чинного законодавства 
Зміст положення (норми) запропонованого проекту 

акта  

 

Податковий кодекс України 

 

Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих 

фізичною особою, яка провадить незалежну професійну 

діяльність 

 

… 

пункт відсутній 

Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих 

фізичною особою, яка провадить незалежну професійну 

діяльність, крім доходів адвокатів, які обрали 

спрощену систему оподаткування 

… 

178.8. Оподаткування доходів, отриманих 

фізичною особою, що провадить незалежну 

професійну діяльність та яка обрала іншу систему 

оподаткування доходів від провадження незалежної 

професійної діяльності, здійснюється за правилами, 

встановленими цим Кодексом. 

Стаття 291. Загальні положення 

… 

291.3. Юридична особа чи фізична особа - 

підприємець може самостійно обрати спрощену систему 

оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, 

встановленим цією главою, та реєструється платником 

єдиного податку в порядку, визначеному цією главою. 

 

Стаття 291. Загальні положення 

… 

291.3. Юридична особа, фізична особа – 

підприємець, адвокат, що здійснює адвокатську 

діяльність індивідуально, може самостійно обрати 

спрощену систему оподаткування, якщо така особа 

відповідає вимогам, встановленим цією главою, та 

реєструється платником єдиного податку в порядку, 
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291.4. Суб'єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, 

поділяються на такі групи платників єдиного податку: 

 

… 

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які 

здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у 

тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або 

населенню, виробництво та/або продаж товарів, 

діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, 

що протягом календарного року відповідають сукупності 

таких критеріїв: 

 

 

не використовують працю найманих осіб або 

кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень. 

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб 

- підприємців, які надають посередницькі послуги з 

купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого 

майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також 

здійснюють діяльність з виробництва, постачання, 

визначеному цією главою. 

Адвокати, які мають намір здійснювати незалежну 

професійну діяльність, зобов'язані стати на облік у 

контролюючих органах за місцем свого постійного 

проживання як самозайняті особи та отримати 

довідку про взяття на облік згідно із статтею 65 цього 

Кодексу. 

291.4. Суб'єкти господарювання та адвокати, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку 

та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного 

податку: 

… 

2) друга група - фізичні особи – підприємці, які 

здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у 

тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або 

населенню, виробництво та/або продаж товарів, 

діяльність у сфері ресторанного господарства, адвокати, 

які здійснюють незалежну професійну діяльність з 

надання послуг платникам єдиного податку та/або 

населенню за умови, що протягом календарного року 

відповідають сукупності таких критеріїв: 

не використовують працю найманих осіб або 

кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень. 

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб 

- підприємців, які надають посередницькі послуги з 

купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого 

майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також 

здійснюють діяльність з виробництва, постачання, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1519#n1519
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продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - 

підприємці належать виключно до третьої або п'ятої 

групи платників єдиного податку, якщо відповідають 

вимогам, встановленим для таких груп; 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які 

протягом календарного року відповідають сукупності 

таких критеріїв: 

не використовують працю найманих осіб або 

кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; 

обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень; 

… 

5) п'ята група - фізичні особи - підприємці, які 

протягом календарного року відповідають сукупності 

таких критеріїв: 

не використовують працю найманих осіб або 

кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, не обмежена; 

обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень; 

… 

291.4.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які 

перебувають у трудових відносинах з платником єдиного 

податку - фізичною особою, не враховуються наймані 

працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з 

вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за 

дитиною до досягнення нею передбаченого 

законодавством віку. 

продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - 

підприємці належать виключно до третьої або п'ятої 

групи платників єдиного податку, якщо відповідають 

вимогам, встановленим для таких груп; 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, адвокати, 

які протягом календарного року відповідають сукупності 

таких критеріїв: 

не використовують працю найманих осіб або 

кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; 

обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень; 

… 

5) п'ята група - фізичні особи - підприємці, адвокати, 

які протягом календарного року відповідають сукупності 

таких критеріїв: 

не використовують працю найманих осіб або 

кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, не обмежена; 

обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень; 

… 

291.4.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які 

перебувають у трудових відносинах з платником єдиного 

податку - фізичною особою, адвокатом, не 

враховуються наймані працівники, які перебувають у 

відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці 

по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого 

законодавством віку. 
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При розрахунку середньооблікової кількості 

працівників застосовується визначення, встановлене цим 

Кодексом. 

 

291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку: 

… 

291.5.8. суб'єкти господарювання, 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). 

… 

При розрахунку середньооблікової кількості 

працівників застосовується визначення, встановлене цим 

Кодексом. 

 

291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку: 

… 

291.5.8. суб'єкти господарювання, адвокати,  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). 

… 

Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад 

292.1. Доходом платника єдиного податку є: 

1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий 

протягом податкового (звітного) періоду в грошовій 

формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або 

нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї 

статті. При цьому до доходу не включаються отримані 

такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді 

процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і 

відшкодування, а також доходи, отримані від продажу 

рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві 

власності фізичній особі та використовується в її 

господарській діяльності; 

 

… 

292.9. Доходи фізичної особи- платника єдиного 

податку, отримані в результаті провадження 

господарської діяльності та оподатковані згідно з цією 

Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад 

292.1. Доходом платника єдиного податку є: 

1) для фізичної особи – підприємця, адвоката - дохід, 

отриманий протягом податкового (звітного) періоду в 

грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); 

матеріальній або нематеріальній формі, визначеній 

пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не 

включаються отримані такою фізичною особою пасивні 

доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові 

виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від 

продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на 

праві власності фізичній особі та використовується в її 

господарській діяльності, незалежній професійній 

діяльності; 

… 

292.9. Доходи фізичної особи, адвоката - платника 

єдиного податку, отримані в результаті провадження 

господарської діяльності, незалежної професійної 
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главою, не включаються до складу загального річного 

оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного 

відповідно до розділу IV цього Кодексу. 

 

… 

292.15. При визначенні обсягу доходу, що дає право 

суб'єкту господарювання зареєструватися платником 

єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі 

оподаткування в наступному податковому (звітному) 

періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація 

(відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні 

(звітні) періоди. 

 

… 

діяльності та оподатковані згідно з цією главою, не 

включаються до складу загального річного 

оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного 

відповідно до розділу IV цього Кодексу. 

… 

292.15. При визначенні обсягу доходу, що дає право 

суб'єкту господарювання, суб’єкту незалежної 

професійної діяльності адвокату, зареєструватися 

платником єдиного податку та/або перебувати на 

спрощеній системі оподаткування в наступному 

податковому (звітному) періоді, не включається дохід, 

отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням 

суду за будь-які попередні (звітні) періоди. 

… 

Стаття 293. Ставки єдиного податку 

 

… 

293.2. Фіксовані ставки єдиного податку 

встановлюються сільськими, селищними та міськими 

радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність, залежно від виду господарської 

діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

 

 

 

… 

293.3. Відсоткова ставка єдиного податку 

встановлюється у розмірі: 

 

293.3.1. Для третьої і четвертої груп платників 

Стаття 293. Ставки єдиного податку 

 

… 

293.2. Фіксовані ставки єдиного податку 

встановлюються сільськими, селищними та міськими 

радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність,  залежно від виду господарської 

діяльності, адвокатів, які провадять незалежну 

професійну діяльність, з розрахунку на календарний 

місяць: 

 

… 

293.3. Відсоткова ставка єдиного податку 

встановлюється у розмірі: 

 

293.3.1. Для третьої і четвертої груп платників 
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єдиного податку: 

 

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану 

вартість згідно з цим Кодексом; 

 

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на 

додану вартість до складу єдиного податку. 

 

 

293.3.2. Для п'ятої і шостої груп платників єдиного 

податку: 

 

1) 5 відсотків доходу - у разі сплати податку на 

додану вартість згідно з цим Кодексом; 

 

2) 7 відсотків доходу - у разі включення податку на 

додану вартість до складу єдиного податку. 

 

 

… 

293.7. У разі здійснення платниками єдиного податку 

першої і другої груп господарської діяльності на 

територіях більш як однієї сільської, селищної або 

міської ради застосовується максимальний розмір ставки 

єдиного податку, встановлений цією статтею для 

відповідної групи таких платників єдиного податку. 

 

 

293.8. Ставки, встановлені пунктами 293.3 - 293.5 цієї 

статті, застосовуються з урахуванням таких 

єдиного податку: 

 

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану 

вартість згідно з цим Кодексом, крім адвокатів; 

 

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на 

додану вартість до складу єдиного податку та для 

адвокатів. 

 

293.3.2. Для п'ятої і шостої груп платників єдиного 

податку: 

 

1) 5 відсотків доходу - у разі сплати податку на 

додану вартість згідно з цим Кодексом, крім адвокатів; 

 

2) 7 відсотків доходу - у разі включення податку на 

додану вартість до складу єдиного податку та для 

адвокатів. 

 

… 

293.7. У разі здійснення платниками єдиного податку 

першої і другої груп господарської діяльності, 

незалежної професійної діяльності на територіях більш 

як однієї сільської, селищної або міської ради 

застосовується максимальний розмір ставки єдиного 

податку, встановлений цією статтею для відповідної 

групи таких платників єдиного податку. 

 

293.8. Ставки, встановлені пунктами 293.3 - 293.5 цієї 

статті, застосовуються з урахуванням таких 
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особливостей: 

 

… 

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої і 

четвертої груп у розмірі 3 відсотки, а для п'ятої і шостої 

групи у розмірі 5 відсотків, може бути обрана: 

 

а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований 

платником податку на додану вартість відповідно до 

розділу V цього Кодексу, у разі переходу ним на 

спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви 

щодо переходу на спрощену систему оподаткування не 

пізніше ніж за 15 календарних днів до початку 

наступного календарного кварталу; 

 

б) платником єдиного податку третьої або четвертої 

групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 

відсотків, або платником єдиного податку п'ятої або 

шостої групи, який обрав ставку єдиного податку в 

розмірі 7 відсотків, у разі добровільної зміни ставки 

єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни 

ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних 

днів до початку календарного кварталу, в якому буде 

застосовуватися нова ставка та реєстрації такого 

платника єдиного податку платником податку на додану 

вартість у порядку, встановленому розділом V цього 

Кодексу; 

 

в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований 

платником податку на додану вартість, у разі його 

особливостей: 

 

… 

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої і 

четвертої груп у розмірі 3 відсотки, а для п'ятої і шостої 

групи у розмірі 5 відсотків, може бути обрана: 

 

а) суб'єктом господарювання, крім адвоката, який 

зареєстрований платником податку на додану вартість 

відповідно до розділу V цього Кодексу, у разі переходу 

ним на спрощену систему оподаткування шляхом 

подання заяви щодо переходу на спрощену систему 

оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до 

початку наступного календарного кварталу; 

 

б) платником єдиного податку третьої або четвертої 

групи, крім адвоката, який обрав ставку єдиного 

податку в розмірі 5 відсотків, , або платником єдиного 

податку п'ятої або шостої групи, крім адвоката, який 

обрав ставку єдиного податку в розмірі 7 відсотків, у разі 

добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом 

подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не 

пізніше ніж за 15 календарних днів до початку 

календарного кварталу, в якому буде застосовуватися 

нова ставка та реєстрації такого платника єдиного 

податку платником податку на додану вартість у 

порядку, встановленому розділом V цього Кодексу; 

 

в) суб'єктом господарювання, крім адвоката, який не 

зареєстрований платником податку на додану вартість, у 
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переходу на спрощену систему оподаткування або зміни 

групи платників єдиного податку шляхом реєстрації 

платником податку на додану вартість відповідно до 

розділу V цього Кодексу і подання заяви щодо переходу 

на спрощену систему оподаткування або зміни групи 

платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 

календарних днів до початку наступного календарного 

кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником 

податку на додану вартість; 

 

 

… 

разі його переходу на спрощену систему оподаткування 

або зміни групи платників єдиного податку, крім 

адвоката шляхом реєстрації платником податку на 

додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу і 

подання заяви щодо переходу на спрощену систему 

оподаткування або зміни групи платників єдиного 

податку, крім адвоката не пізніше ніж за 15 

календарних днів до початку наступного календарного 

кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником 

податку на додану вартість; 

 

… 

Стаття 294. Податковий (звітний) період 

… 

294.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на 

сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, 

встановлених цим Кодексом, перший податковий 

(звітний) період починається з першого числа місяця, що 

настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у 

якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і 

закінчується останнім календарним днем останнього 

місяця такого періоду. 

 

 

… 

294.6. У разі державної реєстрації припинення 

юридичних осіб та державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, 

які є платниками єдиного податку, останнім податковим 

(звітним) періодом вважається період, у якому подано до 

Стаття 294. Податковий (звітний) період 

… 

294.3. Для суб'єктів господарювання, адвокатів, які 

перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших 

податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та 

адвокатів, які обрали спрощену систему 

оподаткування, перший податковий (звітний) період 

починається з першого числа місяця, що настає за 

наступним податковим (звітним) кварталом, у якому 

особу зареєстровано платником єдиного податку, і 

закінчується останнім календарним днем останнього 

місяця такого періоду. 

… 

294.6. У разі державної реєстрації припинення 

юридичних осіб та державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, 

 анулювання свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю адвоката, які є платниками 
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контролюючого органу заяву щодо відмови від 

спрощеної системи оподаткування у зв'язку з 

припиненням провадження господарської діяльності. 

 

єдиного податку, останнім податковим (звітним) 

періодом вважається період, у якому подано до 

контролюючого органу заяву щодо відмови від 

спрощеної системи оподаткування у зв'язку з 

припиненням провадження господарської діяльності, 

незалежної професійної діяльності. 

Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати 

єдиного податку 

… 

295.8. У разі припинення платником єдиного податку 

провадження господарської діяльності податкові 

зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються 

такому платнику до останнього дня (включно) 

календарного місяця, в якому до контролюючого органу 

подано заяву щодо відмови від спрощеної системи 

оподаткування у зв'язку з припиненням провадження 

господарської діяльності. 

Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати 

єдиного податку 

… 

295.8. У разі припинення платником єдиного податку 

провадження господарської діяльності, припинення 

права на заняття адвокатською 

діяльністю(анулювання свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю) податкові 

зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються 

такому платнику до останнього дня (включно) 

календарного місяця, в якому до контролюючого органу 

подано заяву щодо відмови від спрощеної системи 

оподаткування у зв'язку з припиненням провадження 

господарської діяльності, припинення права на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та 

подання звітності з окремих податків і зборів платниками 

єдиного податку 

297.1. Платники єдиного податку звільняються від 

обов'язку нарахування, сплати та подання податкової 

звітності з таких податків і зборів: 

1) податку на прибуток підприємств; 

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів 

(об'єкта оподаткування), що отримані в результаті 

Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та 

подання звітності з окремих податків і зборів платниками 

єдиного податку 

297.1. Платники єдиного податку звільняються від 

обов'язку нарахування, сплати та подання податкової 

звітності з таких податків і зборів: 

1) податку на прибуток підприємств; 

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів 

(об'єкта оподаткування), що отримані в результаті 
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господарської діяльності фізичної особи та оподатковані 

згідно з цією главою; 

господарської діяльності, незалежної професійної 

діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією 

главою; 

Стаття 298. Порядок обрання або переходу на 

спрощену систему оподаткування, або відмови від 

спрощеної системи оподаткування 

298.1. Порядок обрання або переходу на спрощену 

систему оподаткування здійснюється відповідно до 

підпунктів 298.1.1-298.1.4 цієї статті. 

298.1.1. Для обрання або переходу на спрощену 

систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до 

контролюючого органу заяву. 

Заява подається за вибором платника податків, якщо 

інше не передбачено цим Кодексом, в один з таких 

способів: 

1) особисто платником податків або уповноваженою 

на це особою; 

2) надсилається поштою з повідомленням про 

вручення та з описом вкладення; 

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі 

з дотриманням умови щодо реєстрації електронного 

підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному 

законодавством; 

4) державному реєстратору як додаток до 

реєстраційної картки, що подається для проведення 

державної реєстрації юридичної особи або фізичної 

особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 

статті 291 цього Кодексу. Електронна копія заяви, 

виготовлена шляхом сканування, передається державним 

реєстратором до контролюючого органу одночасно з 

Стаття 298. Порядок обрання або переходу на 

спрощену систему оподаткування, або відмови від 

спрощеної системи оподаткування 

298.1. Порядок обрання або переходу на спрощену 

систему оподаткування здійснюється відповідно до 

підпунктів 298.1.1-298.1.4 цієї статті. 

298.1.1. Для обрання або переходу на спрощену 

систему оподаткування суб'єкт господарювання, адвокат 

подає до контролюючого органу заяву. 

Заява подається за вибором платника податків, якщо 

інше не передбачено цим Кодексом, в один з таких 

способів: 

1) особисто платником податків або уповноваженою 

на це особою; 

2) надсилається поштою з повідомленням про 

вручення та з описом вкладення; 

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі 

з дотриманням умови щодо реєстрації електронного 

підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному 

законодавством; 

4) державному реєстратору як додаток до 

реєстраційної картки, що подається для проведення 

державної реєстрації юридичної особи або фізичної 

особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 

статті 291 цього Кодексу. Електронна копія заяви, 

виготовлена шляхом сканування, передається державним 

реєстратором до контролюючого органу одночасно з 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6972#n6972
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6972#n6972
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6972#n6972
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6972#n6972
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відомостями з реєстраційної картки на проведення 

державної реєстрації юридичної особи або фізичної 

особи - підприємця згідно із Законом України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців". 

… 

298.1.4. Суб'єкт господарювання, який є платником 

інших податків і зборів відповідно до норм цього 

Кодексу, може прийняти рішення про перехід на 

спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви 

до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 

календарних днів до початку наступного календарного 

кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити 

перехід на спрощену систему оподаткування один раз 

протягом календарного року. 

 

 

 

Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта 

господарювання, зазначеного в абзаці першому цього 

підпункту, може бути здійснений за умови, якщо 

протягом календарного року, що передує періоду 

переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом 

господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 

291.4 статті 291 цього Кодексу. 

До поданої заяви додається розрахунок доходу за 

попередній календарний рік, який визначається з 

дотриманням вимог, встановлених цією главою. 

При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом 

календарного року, що передує року обрання спрощеної 

відомостями з реєстраційної картки на проведення 

державної реєстрації юридичної особи або фізичної 

особи - підприємця згідно із Законом України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців". 

… 

298.1.4. Суб'єкт господарювання, який є платником 

інших податків і зборів відповідно до норм цього 

Кодексу, може прийняти рішення про перехід на 

спрощену систему оподаткування, адвокати можуть 

прийняти рішення про обрання спрощеної системи 

оподаткування або перехід на спрощену систему 

оподаткування шляхом подання заяви до 

контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних 

днів до початку наступного календарного кварталу. 

Такий суб'єкт господарювання, адвокат може здійснити 

перехід на спрощену систему оподаткування один раз 

протягом календарного року. 

Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта 

господарювання, адвоката зазначеного в абзаці першому 

цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо 

протягом календарного року, що передує періоду 

переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом 

господарювання, адвокатом дотримано вимоги, в пункті 

291.4 статті 291 цього Кодексу. 

До поданої заяви додається розрахунок доходу за 

попередній календарний рік, який визначається з 

дотриманням вимог, встановлених цією главою. 

При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом 

календарного року, що передує року обрання спрощеної 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6950#n6950
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6950#n6950
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6950#n6950
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6950#n6950
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системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про 

припинення фізичної особи - підприємця, то при 

переході на спрощену систему оподаткування до 

розрахунку доходу за попередній календарний рік 

включається вся сума доходу, отриманого такою особою 

в результаті провадження господарської діяльності за 

такий попередній календарний рік. 

Форма розрахунку доходу за попередній календарний 

рік, що передує року переходу на спрощену систему 

оподаткування, затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику. 

… 

298.2. Відмова від спрощеної системи оподаткування 

здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 

298.2.1-298.2.3 цієї статті. 

298.2.1. Для відмови від спрощеної системи 

оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 

10 календарних днів до початку нового календарного 

кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву. 

 

… 

298.3. У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості: 

1) найменування суб'єкта господарювання, код за 

ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків або серія та 

номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання в установленому порядку 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера 

системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про 

припинення фізичної особи – підприємця, то при 

переході на спрощену систему оподаткування до 

розрахунку доходу за попередній календарний рік 

включається вся сума доходу, отриманого такою особою 

в результаті провадження господарської діяльності за 

такий попередній календарний рік. 

Форма розрахунку доходу за попередній календарний 

рік, що передує року переходу на спрощену систему 

оподаткування, затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику. 

… 

298.2. Відмова від спрощеної системи оподаткування 

здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 

298.2.1-298.2.3 цієї статті. 

298.2.1. Для відмови від спрощеної системи 

оподаткування суб'єкт господарювання, адвокат не 

пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового 

календарного кварталу (року) подає до контролюючого 

органу заяву. 

… 

298.3. У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості: 

1) найменування суб'єкта господарювання, код за 

ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи – підприємця, адвоката, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання в установленому порядку 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера 



 

 

13 

облікової картки платника податків); 

2) дані документа, що підтверджує державну 

реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - 

підприємця відповідно до закону; 

 

3) податкову адресу суб'єкта господарювання; 

 

4) місце провадження господарської діяльності; 

5) обрані фізичною особою - підприємцем першої та 

другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД 

ДК 009:2010; 

6) обрані суб'єктом господарювання група та ставка 

єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного 

податку; 

7) кількість осіб, які одночасно перебувають з 

фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, 

та середньооблікова чисельність працівників у 

юридичної особи; 

8) дата (період) обрання або переходу на спрощену 

систему оподаткування. 

298.3.1. До заяви включаються відомості (за 

наявності) про: 

1) зміну найменування суб'єкта господарювання (для 

юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові 

фізичної особи - підприємця, або серії та номера 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання в установленому порядку відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків); 

2) зміну податкової адреси суб'єкта господарювання; 

облікової картки платника податків); 

2) дані документа, що підтверджує державну 

реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - 

підприємця відповідно до закону, дані свідоцтва про 

право на зайняття адвокатською діяльністю; 

3) податкову адресу суб'єкта господарювання, 

адвоката; 

4) місце провадження господарської діяльності; 

5) обрані фізичною особою - підприємцем першої та 

другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД 

ДК 009:2010; 

6) обрані суб'єктом господарювання, адвокатом 

група та ставка єдиного податку або зміна групи та 

ставки єдиного податку; 

7) кількість осіб, які одночасно перебувають з 

фізичною особою – підприємцем, адвокатом у трудових 

відносинах, та середньооблікова чисельність працівників 

у юридичної особи; 

8) дата (період) обрання або переходу на спрощену 

систему оподаткування. 

298.3.1. До заяви включаються відомості (за 

наявності) про: 

1) зміну найменування суб'єкта господарювання (для 

юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові 

фізичної особи - підприємця, адвоката або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання в установленому порядку 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків); 

2) зміну податкової адреси суб'єкта господарювання, 
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3) зміну місця провадження господарської діяльності; 

4) зміну видів господарської діяльності; 

5) зміну організаційно-правової форми юридичної 

особи; 

6) дату (період) відмови від застосування спрощеної 

системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і 

зборів, встановлених цим Кодексом; 

7) дату (період) припинення платником єдиного 

податку провадження господарської діяльності; 

 

8) зміну групи та ставки платника єдиного податку. 

298.3.2. Інформація про період щорічної відпустки і 

терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим 

доданням копії листка непрацездатності подається за 

заявою у довільній формі. 

298.4. У разі зміни найменування юридичної особи, 

прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця 

або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання в установленому порядку 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків) заява подається 

протягом місяця з дня виникнення таких змін. 

 

298.5. У разі зміни податкової адреси суб'єкта 

господарювання, місця провадження господарської 

діяльності, видів господарської діяльності заява 

подається платниками єдиного податку першої і другої 

груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, 

у якому відбулися такі зміни. 

адвоката; 

3) зміну місця провадження господарської діяльності; 

4) зміну видів господарської діяльності; 

5) зміну організаційно-правової форми юридичної 

особи; 

6) дату (період) відмови від застосування спрощеної 

системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і 

зборів, встановлених цим Кодексом; 

7) дату (період) припинення платником єдиного 

податку провадження господарської діяльності, 

незалежної професійної діяльності; 

8) зміну групи та ставки платника єдиного податку. 

298.3.2. Інформація про період щорічної відпустки і 

терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим 

доданням копії листка непрацездатності подається за 

заявою у довільній формі. 

298.4. У разі зміни найменування юридичної особи, 

прізвища, імені, по батькові фізичної особи – 

підприємця, адвоката або серії та номера паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в 

установленому порядку відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків) заява подається протягом місяця з дня 

виникнення таких змін. 

298.5. У разі зміни податкової адреси суб'єкта 

господарювання, адвоката, місця провадження 

господарської діяльності, видів господарської діяльності 

заява подається платниками єдиного податку першої і 

другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за 

місяцем, у якому відбулися такі зміни. 
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298.6. У разі зміни податкової адреси суб'єкта 

господарювання, місця провадження господарської 

діяльності заява подається платниками єдиного податку 

третьої - шостої груп разом з податковою декларацією за 

податковий (звітний) період, у якому відбулися такі 

зміни. 

298.7. Форма та порядок подання заяви 

встановлюються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику. 

298.6. У разі зміни податкової адреси суб'єкта 

господарювання, адвоката місця провадження 

господарської діяльності заява подається платниками 

єдиного податку третьої - шостої груп разом з 

податковою декларацією за податковий (звітний) період, 

у якому відбулися такі зміни. 

298.7. Форма та порядок подання заяви 

встановлюються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику. 

Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання 

реєстрації платників єдиного податку 

299.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як 

платника єдиного податку здійснюється шляхом 

внесення відповідних записів до реєстру платників 

єдиного податку. 

299.2. Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і 

митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, 

в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих 

платниками єдиного податку. 

299.3. У разі відсутності визначених цим Кодексом 

підстав для відмови у реєстрації суб’єкта 

господарювання як платника єдиного податку 

контролюючий орган зобов’язаний протягом двох 

робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу 

на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку 

особу платником єдиного податку. 

299.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 

пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, контролюючий 

Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання 

реєстрації платників єдиного податку 

299.1. Реєстрація суб’єкта господарювання, адвоката 

як платника єдиного податку здійснюється шляхом 

внесення відповідних записів до реєстру платників 

єдиного податку. 

299.2. Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і 

митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, 

в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих 

платниками єдиного податку. 

299.3. У разі відсутності визначених цим Кодексом 

підстав для відмови у реєстрації суб’єкта 

господарювання, адвоката як платника єдиного податку 

контролюючий орган зобов’язаний протягом двох 

робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу 

на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку 

особу платником єдиного податку. 

299.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 

пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, контролюючий 



 

 

16 

орган, у разі відсутності визначених цим Кодексом 

підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб'єкта 

господарювання як платника єдиного податку з дати, 

визначеної відповідно до зазначеного підпункту, 

протягом двох робочих днів з дати отримання 

контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної 

системи оподаткування або отримання цим органом від 

державного реєстратора електронної копії заяви, 

виготовленої шляхом сканування, одночасно з 

відомостями з реєстраційної картки на проведення 

державної реєстрації юридичної особи або фізичної 

особи - підприємця, якщо така заява додана до 

реєстраційної картки. 

299.5. 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. 

 

299.6. Підставами для прийняття контролюючим 

органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта 

господарювання як платника єдиного податку є 

виключно: 

1) невідповідність такого суб’єкта вимогам, 

встановленим статтею 291 цього Кодексу; 

2) наявність у суб’єкта господарювання, який 

утворюється у результаті реорганізації (крім 

перетворення) будь-якого платника податку, 

непогашених податкових зобов’язань чи податкового 

орган, у разі відсутності визначених цим Кодексом 

підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб'єкта 

господарювання, адвоката як платника єдиного податку 

з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, 

протягом двох робочих днів з дати отримання 

контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної 

системи оподаткування або отримання цим органом від 

державного реєстратора електронної копії заяви, 

виготовленої шляхом сканування, одночасно з 

відомостями з реєстраційної картки на проведення 

державної реєстрації юридичної особи або фізичної 

особи - підприємця, якщо така заява додана до 

реєстраційної картки. 

299.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного 

податку контролюючий орган зобов’язаний надати 

протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом 

господарювання, адвокатом відповідної заяви письмову 

вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена 

суб’єктом господарювання, адвокатом у встановленому 

порядку. 

299.6. Підставами для прийняття контролюючим 

органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта 

господарювання, адвоката як платника єдиного податку 

є виключно: 

1) невідповідність такого суб’єкта, адвоката 

вимогам, встановленим статтею 291 цього Кодексу; 

2) наявність у суб’єкта господарювання, який 

утворюється у результаті реорганізації (крім 

перетворення) будь-якого платника податку, 

непогашених податкових зобов’язань чи податкового 
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боргу, що виникли до такої реорганізації; 

3) недотримання таким суб’єктом вимог, 

встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 

298 цього Кодексу. 

299.7. До реєстру платників єдиного податку 

вносяться такі відомості про платника єдиного податку: 

1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно 

з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків або серія та 

номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання в установленому порядку 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків і мають відповідну 

відмітку у паспорті); 

2) податкова адреса суб’єкта господарювання; 

 

3) місце провадження господарської діяльності; 

4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та 

другої груп види господарської діяльності; 

5) ставка єдиного податку та група платника податку; 

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену 

систему оподаткування; 

7) дата реєстрації; 

8) види господарської діяльності першої та другої 

груп; 

9) дата анулювання реєстрації. 

… 

299.10. Реєстрація платником єдиного податку є 

безстроковою та може бути анульована шляхом 

боргу, що виникли до такої реорганізації; 

3) недотримання таким суб’єктом, адвокатом вимог, 

встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 

298 цього Кодексу. 

299.7. До реєстру платників єдиного податку 

вносяться такі відомості про платника єдиного податку: 

1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно 

з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи - підприємця, адвоката, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання в установленому порядку 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків і мають відповідну 

відмітку у паспорті); 

2) податкова адреса суб’єкта господарювання, 

адвоката; 

3) місце провадження господарської діяльності; 

4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та 

другої груп види господарської діяльності; 

5) ставка єдиного податку та група платника податку; 

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену 

систему оподаткування; 

7) дата реєстрації; 

8) види господарської діяльності першої та другої 

груп; 

9) дата анулювання реєстрації. 

… 

299.10. Реєстрація платником єдиного податку є 

безстроковою та може бути анульована шляхом 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran7228#n7228
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran7228#n7228
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran7228#n7228
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran7228#n7228
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виключення з реєстру платників єдиного податку за 

рішенням контролюючого органу у разі: 

1) подання платником податку заяви щодо відмови 

від застосування спрощеної системи оподаткування у 

зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, 

визначених цим Кодексом, - в останній день 

календарного кварталу, в якому подано таку заяву; 

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) 

або припинення підприємницької діяльності фізичною 

особою - підприємцем відповідно до закону - в день 

отримання відповідним контролюючим органом від 

державного реєстратора повідомлення про проведення 

державної реєстрації такого припинення; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 

298.2 статті 298 цього Кодексу. 

299.11. У разі виявлення відповідним контролюючим 

органом під час проведення перевірок порушень 

платником єдиного податку вимог, встановлених цією 

главою, анулювання реєстрації платника єдиного 

податку проводиться за рішенням такого органу, 

прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа 

місяця, наступного за кварталом, в якому допущено 

виключення з реєстру платників єдиного податку за 

рішенням контролюючого органу у разі: 

1) подання платником податку заяви щодо відмови 

від застосування спрощеної системи оподаткування у 

зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, 

визначених цим Кодексом, - в останній день 

календарного кварталу, в якому подано таку заяву; 

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) 

або припинення підприємницької діяльності фізичною 

особою - підприємцем відповідно до закону - в день 

отримання відповідним контролюючим органом від 

державного реєстратора повідомлення про проведення 

державної реєстрації такого припинення; припинення 

права на заняття адвокатською діяльністю – в день 

анулювання свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, про що адвокат 

зобов’язаний письмово повідомити контролюючий 

орган, а органи, що здійснюють реєстрацію 

адвокатської незалежної професійної діяльності – в 

порядку передбаченому статтею 70 Податкового 

кодексу України;  
3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 

298.2 статті 298 цього Кодексу. 

299.11. У разі виявлення відповідним контролюючим 

органом під час проведення перевірок порушень 

платником єдиного податку вимог, встановлених цією 

главою, анулювання реєстрації платника єдиного 

податку проводиться за рішенням такого органу, 

прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа 

місяця, наступного за кварталом, в якому допущено 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran7239#n7239
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran7239#n7239
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran7239#n7239
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran7239#n7239
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порушення. У такому випадку суб'єкт господарювання 

має право обрати або перейти на спрощену систему 

оподаткування після закінчення чотирьох послідовних 

кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим 

органом. 

… 

порушення. У такому випадку суб'єкт господарювання, 

адвокат має право обрати або перейти на спрощену 

систему оподаткування після закінчення чотирьох 

послідовних кварталів з моменту прийняття рішення 

контролюючим органом. 

… 

 


