
ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000062BD280076C18800 
Підписувач Максименко Лариса Петрівна
Дійсний з 25.09.2020 14:39:36 по 25.09.2022 14:39:36

Міністерство фінансів України

Н4В$4ВВb>`w>1О
11220-04-10/297 від 06.01.2022

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
(Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2  м. Київ 01008  тел. (044) 206-59-47, факс  425-90-26
 е-mail: infomf@minfin.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 00013480

 
від _______ 20___ р. №  _____________     На  № _________ від ______ 20___ р.

Інтернет асоціація України 

Міністерство фінансів України  розглянуло лист Інтернет асоціації України 
від 20.12.2021 № 177 щодо питань оподаткування діяльності операторів, 
провайдерів телекомунікацій, які не надають послуг з технічного обслуговування 
та експлуатації телекомунікаційних мереж, і в межах компетенції повідомляє.

Пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) 
визначено перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Законом України від 20 вересня 2019 року № 129-IX «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і 
послуг» (далі – Закон № 129) підпункт 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 
Кодексу викладено у новій редакції, яка набрала чинності з 20.10.2019.

Відповідно до підпункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Кодексу 
не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти 
господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють 
таку діяльність: діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), 
діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного 
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), 
діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням 
безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного 
обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, 
міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) 
телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 
телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, 
діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
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телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового 
радіомовлення та телемереж.

Частиною п’ятою пункту 298.3 статті 298 Кодексу визначено, що у заяві про 
застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом 
господарювання види господарської діяльності згідно з Класифікатором видів 
економічної діяльності ДК 009:2010. Класифікатор видів економічної діяльності 
ДК 009:2010 (далі – КВЕД ДК 009:2010) затверджений наказом 
Держспоживстандарту від 11.10.2010 № 457.

Наказом Держкомстату від 23.12.2011 № 396 «Про затвердження 
Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної 
діяльності» визначено, які види діяльності включаються до КВЕД ДК 009:2010 
61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку» розділу 61 «Телекомунікації 
(електрозв’язок)», зокрема надання доступу до мережі Інтернет через мережі, 
встановлені між клієнтами та інтернет-провайдерами, що не належать або 
контролюють ISP, таких як комутований доступ до мережі Інтернет, тощо.

Відповідно до понять, наведених у статті 1 Закону України від 18 листопада 
2003 року № 1280-IV «Про телекомунікації», розділяються поняття «оператора 
телекомунікацій» та «провайдера телекомунікацій».

Провайдер є суб’єктом господарювання, який має право на здійснення 
діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та 
експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку.

Зважаючи на зазначене, фізична особа – підприємець у разі надання 
провайдерських послуг доступу до мережі Інтернет має право здійснювати 
діяльність на спрощеній системі оподаткування за умови, що таким провайдером 
не надаються послуги, визначені підпунктом 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 
статті 291 Кодексу.

Слід зазначити, що зміни до підпункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 
291 Кодексу, внесені Законом № 129-IX, лише конкретизували перелік видів 
діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності. Отже, фізичні особи – підприємці не мали 
права бути платниками єдиного податку, здійснюючи діяльність, визначену 
підпунктом 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Кодексу як до 20.10.2019, 
так і після зазначеної дати.

Поряд з цим повідомляємо, що 1 січня 2022 року набрав чинності Закон  
України від 30.11.2021 № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень» (далі – Закон № 1914). Цим Законом, зокрема, змінено 
умови застосування спрощеної системи оподаткування (обрання групи платника 
єдиного податку) фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП), які 
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здійснюють діяльність у сфері послуг з надання доступу до мережі Інтернет 
провайдерських телекомунікацій послуг.

З урахуванням змін, внесених Законом № 1914 до Кодексу, ФОП – платники 
єдиного податку, які здійснюють, зокрема,  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 третій групі платника єдиного податку з урахуванням вимог, 
визначених підпунктом 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Кодексу.

ФОП – платники єдиного податку другої групи, які надають послуги з надання 
доступу до мережі Інтернет, мали 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 третю 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.
Відповідне роз’яснення розміщене на сайті ДПС за посиланням 

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/545428.html.
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