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Публікація видана в межах реалізації проєкту «Школа успішного фермера», 

що реалізується в партнерстві з Громадською організацією «Східноукраїнська 

сільськогосподарська дорадча служба» в межах Програми ООН із відновлення 

та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. Думки, 

зауваження, висновки або рекомендації, викладені в цьому документі, нале-

жать авторам і не обов’язково відображають погляди ООН та ЄС.  

Довідка: 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства 

ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної 

рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у 

галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська орга-

нізація ООН (ФАО). 

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський 

Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Укра-

їні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, 

Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 
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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 2020 р. 

ФОП І група 

Граничний обсяг  

доходів на рік 
1 млн грн 

Кількість найма-

них працівників 
не передбачено 

Види діяльності 

Ставка єдино-

го податку 

Ставка єдино-

го внеску 

- торгівля на ринках, 

- надання побутових 

послуг населенню 

210,20 грн./міс. 

1100,00 грн./міс. 



СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 2020 р. 

ФОП ІІ група 

Граничний обсяг  

доходів на рік 
5 млн грн 

Кількість найма-

них працівників 

10 осіб  

(не більше) 

Види діяльності 

Ставка єдино-

го податку 

Ставка єдино-

го внеску 

- виробництво, продаж то-

варів; 

-надання послуг населенню 

та платникам єдиного подат-

ку; 

- ресторанне господарство 

944,60 грн./міс. 

1100,00 грн./міс. 



СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 2020 р. 

ФО, ЮО ІІІ група 

Граничний обсяг  

доходів на рік 
7 млн грн 

Кількість найма-

них працівників 
не обмежено 

Види діяльності 

Ставка єдино-

го податку 

Ставка єдино-

го внеску 

без обмежень 

5 % від доходу 

3 % від доходу + ПДВ 

1100,00 грн./міс. 



СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 2020 р. 

Агровиробники ІV група 

Юридичні особи 

частка сільгоспвиробництва за 

попередній рік (не менше або 

дорівнює) 75 % 

Ставка єдино-

го податку 

Ставка єдино-

го внеску 

з 1 га сільгоспугідь або зе-

мель водного фонду зале-

жить від категорії земель (у 

% до бази оподаткування) 

1100,00 грн./міс. 

Фізичні особи 

проводять діяльність виключно в 

межах фермерського господар-

ства (лише з членами сім'ї або са-

мостійно) 

Площа угідь або водного фонду 

не менше 2 га (не більше 

20 га) 


