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Інтернет Асоціація України 
Про розгляд запиту

Міністерство фінансів України розглянуло лист Інтернет Асоціації України 
від 16.12.2021 № 176/1 щодо забезпечення умов переходу з 01 січня 2022 року 
провайдерів із ІІ на ІІІ групу спрощеної системи оподаткування і повідомляє.

30 листопада 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон 
України № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень» (далі – Закон №1914), який 20.12.2021 підписаний 
Президентом України.

Законом № 1914 внесені зміни, зокрема до абзацу четвертого підпункту 2 
пункту 291.4 статті 291 Кодексу, згідно з якими з 01.01.2022 фізичні особи – 
підприємці – платники єдиного податку, які здійснюють послуги з надання 
доступу до мережі Інтернет (у тому числі провайдерські послуги (КВЕД ДК 
009:2010 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку») мають право 
здійснювати свою діяльність виключно на ІІІ групі платника єдиного податку з 
урахуванням вимог, визначених підпунктом 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 
статті 291 Податкового кодексу України.

ФОП – платники єдиного податку ІІ групи, які надають послуги з надання 
доступу до мережі Інтернет, мають можливість подати до 31.12.2021 (включно) 
до відповідного контролюючого органу заяви про обрання спрощеної системи 
оподаткування в частині:

зміни ставки та групи платника єдиного податку (обрати ІІІ групу 
платника єдиного податку) та/або

внесення змін до реєстру платників єдиного податку щодо виключення 
виду господарської діяльності з надання послуги доступу до мережі Інтернет (у 
тому числі провайдерських послуг КВЕД ДК 009:2010 61.90 «Інша діяльність у 
сфері електрозв’язку») (можливість залишитись на другій групі платника 
єдиного податку за умови виключення виду діяльності з надання послуг з 
надання доступу до мережі Інтернет) та/або

відмови з 01.01.2022 від спрощеної системи оподаткування.
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У разі неподання таких заяв реєстрація платником єдиного податку може 
бути анульована за рішенням контролюючого органу.

Із зазначеною інформацією можна ознайомитися на вебпорталі Державної 
податкової служби України за посиланням: https://tax.gov.ua/media-
tsentr/novini/545428.html.
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