
Центральне міжрегіональне управління
ДПС по роботі з ВПП

Державна податкова служба України 

Підписуйтесь на Telegram-канал 
Державної податкової служби України 

 https://t.me/tax_gov_ua  
 

Спілкуйся з Податковою службою
дистанційно за допомогою сервісу

«InfoTAX» 

Офіційний вебпортал Державної податковоїї
служби України: tax.gov.ua 

 
Інформаційно-довідковий департамент ДПС

України: 0-800-501-007 
 

Гаряча лінія ДПС України «Пульс»:
 0-800-501-007 (напрямок «4»)

 
Кваліфікований надавач електронних довірчих

послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2»)

 23 лютого 2022 року

Податки та збори від яких
звільняються ЮО – платники 

ЄП третьої групи
 
 
 
 



податку на майно в частині земельного
податку за земельні ділянки, що
використовуються платниками єдиного
податку третьої групи для провадження
господарської діяльності (крім діяльності з
надання земельних ділянок та/або
нерухомого майна, що знаходиться на
таких земельних ділянках, в оренду (найм,
позичку, на іншому праві користування)
(п.п. 4 п. 297.1 ст. 297).

Згідно з п. 297.2 ст. 297 ПКУ нарахування,
сплата та подання звітності з податків і
зборів інших, ніж зазначені у п. 297.1 ст. 297
ПКУ, здійснюються платниками єдиного
податку в порядку, розмірах та у строки,
встановлені ПКУ.

У разі ввезення товарів на митну
територію України податки і збори та митні
платежі сплачуються платником єдиного
податку на загальних підставах відповідно
до закону.

Платник єдиного податку виконує
передбачені ПКУ функції податкового
агента у разі нарахування (виплати,
надання) оподатковуваних податком на
доходи фізичних осіб доходів на користь
фізичної особи, яка перебуває з ним у
трудових або цивільно-правових
відносинах (п. 297.3 ст. 297 ПКУ).

Центральне міжрегіональне управління
ДПС по роботі з великими платниками
податків повідомляє, що відповідно до п.
297.1 ст. 297 Податкового кодексу України
від 02 грудня 2010 року №  2755-VI зі
змінами та доповненнями (далі – ПКУ)
юридичні особи – платники єдиного
податку третьої групи звільняються від
обов’язку нарахування, сплати та подання
податкової звітності з таких податків і
зборів:

податку на прибуток підприємств, крім
випадків, передбачених, зокрема,
абзацами другим і третім п.п. 133.1.1 п. 133.1
ст. 133 ПКУ (є платниками податку на
прибуток при виплаті доходів (прибутків)
нерезиденту із джерелом їх походження з
України в порядку, визначеному п. 141.4 ст.
141 розд. ІІІ «Податок на прибуток
підприємств» ПКУ, та при отриманні
скоригованого прибутку контрольованої
іноземної компанії, що оподатковується в
порядку, визначеному ст. 39 прим. 2 та
розд. ІІІ «Податок на прибуток
підприємств» ПКУ) (п.п. 1 п. 297.1 ст. 297);

податку на додану вартість з операцій з
постачання товарів, робіт та послуг, місце
постачання яких розташоване на митній
території України, крім податку на додану
вартість, що сплачується, зокрема,
юридичними особами, які обрали ставку
єдиного податку, визначену п.п. 1 п. 293.3
ст. 293 ПКУ (п.п. 3 п. 297.1 ст. 297);


