
Для платників єдиного податку І-ІІІ груп збільшуються 

граничні обсяги доходів, І група звільняється від сплати 

ЄП і ЄВ  

Деражнянська ДПІ звертає увагу платників податків, що з 01 січня 2021 

року змінюються граничні обсяги доходів, що дають право перебувати на 

єдиному податку І - ІІІ груп, які визначатимуться зважаючи на встановлений 

законом на 1 січня податкового (звітного) року розмір мінімальної заробітної 

плати. 

Зауважимо, що Законом України «Про Державний бюджет України на 

2021 рік» з 01 січня 2021 року встановлено мінімальну заробітну плату 6000,0 

гривень у місяць. 

Отже, з 01 січня 2021 року обсяг доходу протягом календарного року не 

повинен перевищувати: 

І група – 167 розмірів МЗП, - у 2021 році це 1002000грн. (6000,0 х 167) 

          ІІ група – 834 розміри МЗП, - у 2021 році це 5004000грн. (6000,0 х 834) 

          ІІІ груп – 1167 розмірів МЗП, - у 2021 році 7002000грн. (6000,0 х 1167)  

Відповідні зміни внесені до Податкового кодексу Законом України від 

01.12.2020 №1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів 

розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму 

компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення 

встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми 

застосованих штрафних санкцій». 

Платників єдиного податку І групи звільнено від сплати ЄП за грудень 

2020 та січень-травень 2021 року. Норму передбачено Законом України від 

04.12.2020 № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період 

здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» (далі - Закон № 1072), 

яким доповнено підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ пунктом 52 

прим. 9. 

ФОП - платники єдиного податку І групи звільняються від нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску за грудень 2020 року, січень-травень 2021 

року за себе. Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, 

обчислення та сплату ЄВ за ці періоди у розмірах та порядку, визначених 

Законом. 

При цьому такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, 

що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, 

визначеного законом для кожного з таких періодів. 

Законом №1072 доповнено пунктом 9 прим.10 розділ УІІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464. 
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