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залежну професійну діяльність (нотаріуси, адво-
кати, арбітражні керуючі, аудитори, бухгалтери, 
оцінювачі, медики тощо).

Додамо, що коли декларація за 2019 рік подаєть-
ся фізособою тільки для отримання податкової 
знижки, то ї ї можна подати до кінця 2020 року.

Що це все дасть фізособам

Самозайняті особи – медики (як підприємці, так 
і «незалежні професіонали», що сплачують ПДФО) 

не повинні будуть включати до свого доходу все 
отримане в рамках боротьби з коронавірусною 
інфекцією. Це добре.

Добре також те, що держава подумала про зви-
чайних фізосіб-благодійників. У будь-якому разі 
частину своїх витрат вони зможуть повернути 
шляхом застосування податкової знижки.

Та й те, що термін декларування доходів фізосіб 
і сплати ПДФО пересунуто, теж чогось варте. 
Сподіваємося, до того моменту карантин буде 
знято і все повернеться на круги своя.

Вікторія ЯКИМАЩЕНКО, редактор

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

Розглянемо, які зміни очікують платників єдиного 
податку (далі – ЄП) першої – третьої груп у зв'язку 
з набуттям чинності Законів № 532 і № 540.

Збільшення 
дохідного ліміту

Законом № 540 збільшено максимальний роз-
мір річного доходу для платників ЄП першої – 
третьої груп, який дозволяє їм залишатися на 
спрощеній системі оподаткування. 

Так, граничний обсяг доходу за календарний рік 
тепер становить для єдинника:

першої групи – 1 000 000 грн; •

другої групи – 5 000 000 грн; •

третьої групи – 7 000 000 грн.  •

До відома! Одночасно з підвищенням 
дохідних критеріїв скасовується дохідний 
ліміт у розмірі 2 500 000 грн, раніше пе-
редбачений для єдинників другої групи 
нормою Закону від 20.09.19 р. № 129-IX. 
Нагадаємо, зазначена норма повинна була 
набути чинності з 01.01.21 р.

Чи можна єдинникам орієнтуватися на нові 
дохідні ліміти вже за підсумками I кварталу 
2020 року?

Не можна. Адже Закон № 540 набув чинності 
після закінчення I кварталу 2020 року. А в I квар-

талі ще діяли колишні дохідні ліміти. Тому якщо 
єдинник першої – третьої групи в період із січня 
по березень 2020 року отримав дохід у розмірі, 
що перевищує старий ліміт, установлений ПК для 
його групи, йому доведеться з 1 квітня перейти 
на загальну систему оподаткування. А суму «за-
йвого» доходу обкласти:

за ставкою  • 15 % – для фізосіб-єдинників (пп. 1 
п. 293.4 ПК);
за подвійною ставкою ( • 6 % або 10 %) – для 
юросіб-єдинників (пп. 1 п. 293.5 ПК).

Як застосовувати нові ліміти в 2020 році?

В Лис ті № 9 (https://w w w.tax.gov.ua/data/
material/000/324/414815/Informaciyniy_list_9.
pdf) податківці роз’яснили, що нові ліміти діють 
із 2 квітня. При цьому ті єдинники, які протя-
гом 2020 року не будуть змінювати свою групу, 
повинні орієнтуватися не на повну суму лімі-
ту, а на ї ї частину. Суму частини ліміту, діючу 
в 2020 році, фахівці ДПС визначили шляхом роз-
рахунку. В результаті вийшло, що, починаючи 
з 2 квітня і до закінчення 2020 року сума дохід-
ного ліміту становить для єдинника:

першої групи – 824 043,72 грн; •
другої групи – 4 120 218,58 грн; •
третьої групи – 6 497 267,76 грн. •

Можливе зменшення ставок ЄП 
для першої та другої груп

Нагадаємо: згідно з п. 293.2 ПК фіксовані ставки 
ЄП для єдинників першої та другої груп уста-
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новлюються сільськими, селищними, міськими 
радами або радами об'єднаних територіальних 
громад.

Закон № 540 надав органам місцевого само-
врядування право прийняти в 2020 році рішен-
ня про зменшення ставок ЄП (п. 526 підрозд. 10 
розд. ХХ ПК).

Зараз максимальна ставка ЄП не повинна пере-
вищувати для єдинника (п. 293.1 ПК):

першої групи –  • 10 % розміру прожиткового мі-
німуму для працездатної особи, установленого 
на 1 січня 2020 року (210,20 грн);
другої групи –  • 20 %  розміру мінімальної 
зарплати, установленої на 1 січня 2020 року 
(944,60 грн).

«Медична» пільга для юросіб

До складу доходу єдинника включається вар-
тість товарів (робіт, послуг), безоплатно отрима-
них протягом звітного періоду. Так установлено 
п. 292.3 ПК.

Однак Закон № 532 зробив винятки для лікар-
ських засобів, медичних виробів і допоміжних 
засобів до них, безоплатно отриманих юросо-
бою – єдинником третьої групи. 

Для звільнення від обкладення ЄП вартості таких 
безплатних активів повинні дотримуватися такі 
умови:

єдинник повинен мати ліцензію на проваджен- •
ня госпдіяльності з медичної практики для ви-
конання програм і здійснення централізованих 
заходів щодо охорони здоров'я;

товари на день укладання договору про їх за- •
купівлю повинні бути включені до Переліку 
лікарських засобів, медичних виробів і допо-
міжних засобів до них, які закуповуються за 
кошти держбюджету для виконання програм 
і здійснення централізованих заходів щодо охо-
рони здоров'я, затвердженого КМУ. Даний пе-
релік ще не оприлюднено; 

товари повинні бути придбані та передані  •
єдиннику особою, уповноваженою на здій-
снення закупівель у сфері охорони здоров'я 
за рахунок коштів держбюджету, передбаче-
них для виконання програм і здійснення цен-
тралізованих заходів щодо охорони здоров'я 
або за рахунок грантів (субгрантів) для ви-
конання програм Глобального фонду для бо-
ротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією 
в Україні відповідно до закону. Тут мається 
на увазі держпідприємство «Медичні закупівлі 
України».

Увага! У випадку нецільового викорис-
тання лікарських засобів, медичних виро-
бів і допоміжних засобів до них єдинник 
зобов'язаний нарахувати та сплатити ЄП 
за подвійною ставкою (6 % або 10 %) за 
результатами податкового періоду, на який 
припадає таке порушення.

Тобто єдинник-порушник повинен оподаткувати 
за ставкою 6 % (10 %) вартість лікарських засо-
бів, медичних виробів і допоміжних засобів до 
них, безоплатно отриманих у звітному періоді. 

Перехід на загальну систему у зв'язку з таким по-
рушенням не передбачений. 

Олена КУШИНА, редактор

ЗА ЗЕМЛЮ МОЖНА НЕ ПЛАТИТИ... ОДИН МІСЯЦЬ

Спочатку звільнили, 
а потім передумали

Завдяки Закону № 533 у підрозд. 10 розд. XX ПК 
з'явився, зокрема, п. 524, який звільняв плат-
ників податків від плати за землю за березень 
і квітень 2020 року. Щоб скористатися цією 
пільгою, потрібно було уточнити раніше по-
дані податкові декларації. Але потім депутати 

похопилися, що своїми діями вони позбавили 
місцеві органи влади грошей, у яких ті зараз 
мають таку потребу! 

Давайте розглянемо докладніше, що ж сталося.

Колишньою редакцією п. 524 підрозд. 10 розд. XX 
ПК було встановлено: з 1 березня по 30 квітня 
2020 року не нараховується і не сплачується пла-
та за землю (земельний податок і орендна плата 


