
ТЕМА:  ОБЧИСЛЕННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ 

ПЕРШОЇ  - ЧЕТВЕРТОЇ ГРУП  

 
Мета заняття: формування вмінь і навичок обчислення єдиного податку; 

закріплення і поглиблення знань 

 

Завдання  

1. Ознайомлення з інструкційною карткою  

2. Виконати самостійне завдання  

Теоретичні відомості 

Єдиний податок - це податок, який сплачується фізособами - підприємцями та 

юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Єдиний 

податок передбачає спрощений облік доходів і витрат, а також заміщає собою сплату і 

розрахунок певної кількості обов'язкових податків і зборів, які сплачуються в Україні. 

1 група  

Фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, 

здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або 

провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу 

яких протягом календарного року гривень;не перевищує 300 000 грн.  

2група  
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 1 500 000 грн. 

На другій групі не мають права знаходитися ФОП, які надають посередницькі 

послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють 

діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових 

виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Ці підприємці з 01.01.2015 р. 

можуть бути лише на третій групі, якщо відповідають діючим вимогам. 

3група  

Фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або 

кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні 

особи — суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких 

протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 грн.  

* 4 група (сільгоспвиробники): 
Розмір ставок податку з 1 га сільськогосподарських угідь та/або земель водного 

фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках 

бази оподаткування): 

- Для ріллі, сіножатей та пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у 

гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що 

перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на 

виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому грунті, або 

надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,45; 

- Для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських 

територіях, - 0,27; 

- Для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських 

зонах та на поліських територіях) - 0,27; 

- Для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, 

- 0,09; 



- Для земель водного фонду - 1,35; 

- Для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських 

товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці 

продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі 

на умовах оренди, - 3 

 

Завдання для самостійного вирішення 

 

   Завдання 1.  

Задача №1 

Розрахувати розмір єдиного   податку для четвертої групи платників, якщо площа с/х 

угідь складає 5 га; 1га земельної ділянки коштує 8000 грн; земля призначена для пасовищ. 

Розв’язання 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

       Задача №2 
Сільськогосподарське підприємство орендує в поточному році 4 тис. га ріллі. Грошова 

оцінка її в даній області становить 18000 грн. за 1га. Визначити розмір єдиного   податку 

для четвертої групи платників в поточному році та строки його сплати до бюджету. 

 

Розв’язання 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Завдання 2. Надайте характеристику 4 групі платників податку 

 

Показники Група 1 Група 2 

Група 3 

Група 4 Платники 

ПДВ 
Неплатники ПДВ 

Обмеження по 

обсягу доходу за 

календарний рік 
300 тисяч гривень 1,5 мільйон гривень 

20 мільйонів 

гривень без 

ПДВ 

20 мільйонів 

гривень 

с/г вироб-

ники 

Обмеження по 

кількості 

працівників 

0 10 Без обмежень - 

Дозволені види 

діяльності 

Роздрібна торгівля 

на ринках, побутові 

послуги (згідно 

встановленого 

переліку) 

Послуги населенню та 

єдинникам, 

виробництво, торгівля, 

ресторанне 

господарство 

– - 

Ставки податку 

Фіксована залежно 

від виду діяльності: 

до 10% мінімальної 

зарплати на 1 січня 

Фіксована залежно від 

виду діяльності: 

  

до 20% мінімальної 

2% доходу + 

ПДВ 
4% доходу  



зарплати на 1 січня 

Ведення обліку Доходів Доходів 
Доходів і 

витрат 
Доходів - 

Звітність Щорічно Щорічно Щоквартально Щоквартально - 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.  

За даними СВК ________ скласти податковий розрахунок єдиного податку  для 

четвертої групи платників за 20____р.  

Умова для виконання завдання 

Види с/г угідь Площа, га Грошова оцінка 1 га, грн.. 

Рілля 5040 5570 

Сіножаті 305 1620 

Пасовища 520 1470 

Багаторічні насадження 60 6000 

 

 

 

Завдання 4. Надайте  розгорнуті відповіді на питання 

1. Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 

2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників першої-третьої груп. 

3. Об’єкт та база оподаткування для платників податку четвертої групи 

4. Ставки єдиного податку 

5. Податковий (звітний період) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


