Додаток 1
до рішення Кремінської міської ради
від
СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

КВЕД-2005

Код
01.11.0

Назва
Вирощування
зернових та
технічних
культур

КВЕД-2010

Код
Назва
01.11 Вирощування
зернових культур
(крім рису), бобових
культур і насіння
олійних культур

Включає:
- вирощування зернових культур (крім рису);
- вирощування бобових культур, зокрема гороху, які
підлягатимуть сушінню, лущенню на зерно;
- вирощування насіння олійних культур (арахісу, сої,
соняшнику, кользи, ріпаку, рижію тощо).

*

15

01.12 Вирощування рису

Включає вирощування рису.

*

10

01.13 Вирощування овочів
та баштанних
культур,
коренеплодів та
бульбоплодів

Включає:
- вирощування картоплі;
- вирощування коренеплодів та бульбоплодів з
високим вмістом крохмалю та інуліну (топінамбуру,
батату тощо);
- вирощування цукрового буряку і насіння цукрового
буряку.
Включає вирощування тютюну і махорки (крім
первинного оброблення листя тютюну – сушіння,
сортування тощо).
Включає:
- вирощування льону та будь-яких інших прядивних
культур;
- замочування прядивних культур.
Включає:
- вирощування кормового буряку та інших кормових
культур (у т.ч. трав) на насіння;
- вирощування кормових культур для кормових цілей:
• брукви, мангольду (листового буряку), кормових
буряків та інших кормових коренеплодів;
• конюшини, люцерни, еспарцету, кормової
кукурудзи, інших трав'яних культур;
• кормових баштанних культур;
• інших культур для кормових цілей (кормової
капусти тощо).
Включає:
- вирощування культур, які використовуються
переважно у фармацевтиці або для захисту рослин;
- вирощування ефіроолійних культур;
- вирощування хмелю, цикорію.
Включає підготовку, первинне оброблення тютюну і
махорки (сушіння, сортування тощо).*10
Включає діяльність з обробле*ння насіння зернових
та технічни*х культур за винагороду або на зас*адах
договору.
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01.15 Вирощування
тютюну
01.16 Вирощування
прядивних культур

01.19 Вирощування інших
однорічних і
дворічних культур

01.28 Вирощування
пряних, ароматичних
та лікарських
культур
01.63 Післяурожайна
діяльність
01.64 Оброблення насіння
для відтворення
01.12.0

Овочівництво,
декоративне
садівництво та
вирощування
продукції
розсадників

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

01.11 Вирощування
зернових культур
(крім рису), бобових
культур і насіння
олійних культур

Включає в*ирощування зелених бобових ку**льтур
(зеленого горошку, бобів, квасолі), які не
підлягатимуть лущенню.

01.13 Вирощування овочів
та баштанних
культур,
коренеплодів та
бульбоплодів

Включає:
- вирощування овочевих і баштанних культур для
продовольчого споживання (помідорів, огірків,
капусти, столової моркви та буряку, кабачків,
баклажанів, динь, кавунів, цибулі, цукрової
кукурудзи тощо);
- вирощування насіння овочевих культур;
- вирощування зелені для продовольчого споживання
(кропу, петрушки, салату, шпинату тощо);
- вирощування грибів.
Включає:
- вирощування квітів і насіння квітів.

01.19 Вирощування інших
однорічних і
дворічних культур
01.25 Вирощування ягід,
горіхів, інших
плодових дерев і
чагарників

Включає вирощування насіння плодів.
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КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код
Назва
01.28 Вирощування
пряних, ароматичних
та лікарських
культур
01.30 Відтворення рослин

01.64 Оброблення насіння
для відтворення

01.13.0

Вирощування
фруктів, ягід,
горіхів, культур
для виробництва
прянощів

02.30 Збирання дикорослих
недеревних
продуктів
01.21 Вирощування
винограду

Розведення
великої рогатої
худоби

Розведення
овець, кіз, коней

Включає вирощування:
- садивного матеріалу сільськогосподарських і
декоративних культур (саджанців, паростків, живців,
вусиків, бульб тощо):
• овочевої розсади, міцелію грибів;
• садивного матеріалу горіхоплідних, плодовоягідних культур і винограду, декоративних і
квіткових культур;
• дернини для пересаджування.
Включає діяльність з оброблення насіння (за
винагороду або на засадах договору) для цілей
овочівництва, декоративного садівництва та
вирощування продукції розсадників.
Включає збирання лісових грибів і трюфелів.

01.24 Вирощування
зерняткових та
кісточкових фруктів
01.25 Вирощування ягід,
горіхів, інших
плодових дерев і
чагарників

Включає вирощування зерняткових та кісточкових
фруктів (яблук, груш, слив, абрикосів, вишень,
персиків).
Включає:
- вирощування їстівних горіхів (крім кокосових):
волоських горіхів, мигдалю, фундука тощо;
- вирощування суниці (полуниці), малини, смородини
тощо.

01.28 Вирощування
пряних, ароматичних
та лікарських
культур
01.30 Відтворення рослин

Включає вирощування культур для виробництва
прянощів: лавру, базиліку, анісу, коріандру, кмину,
кориці, гвоздики, мускатного горіху, імбиру тощо.

02.30 Збирання дикорослих
недеревних
продуктів
01.41 Розведення великої
рогатої худоби
молочних порід

01.43 Розведення коней та
інших тварин родини
конячих

01.45 Розведення овець і
кіз
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Включає вирощування винограду.

Включає вирощування тропічних і субтропічних
фруктів (інжиру, гранатів тощо).

01.42 Розведення іншої
великої рогатої
худоби та буйволів

01.22.0

Включає вирощування однорічних і дворічних трав
для виробництва спецій та прянощів.

01.22 Вирощування
тропічних і
субтропічних
фруктів
01.23 Вирощування
цитрусових

01.64 Оброблення насіння
для відтворення

01.21.0

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає вирощування цитрусових (апельсинів,
лимонів тощо).

Включає вирощування садивного матеріалу культур
для виробництва прянощів.
Включає оброблення насіння фруктів, ягід, горіхів,
культур для виробництва напоїв і прянощів за
винагороду або на засадах договору.
Включає збирання дикорослих ягід та горіхів.

Включає:
- розведення великої рогатої худоби молочних порід;
- одержування сирого коров'ячого молока, молока
буйволиць, ячих.
Включає:
- розведення іншої великої рогатої худоби, крім
худоби молочних порід;
- одержування сперми бугаїв для запліднення.
Включає:
- розведення та відтворювання коней, віслюків, мулів
або лошаків;
- одержування сирого кобилячого молока;
- одержування сперми жеребців.
Включає:
- розведення овець і кіз;
- одержування необробленої вовни;
- одержування сирого молока овець або кіз;
- одержування сперми баранів, козлів.
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КВЕД-2005

Код

01.23.0
01.24.0

01.25.0

01.30.0
01.41.0

Назва

КВЕД-2010

Код
Назва
01.49 Розведення інших
тварин
01.46 Розведення свиней

Розведення
свиней
Розведення птиці 01.47 Розведення свійської
птиці
01.49 Розведення інших
тварин
Розведення
01.49 Розведення інших
інших тварин
тварин

03.22 Прісноводне
рибництво
(аквакультура)
Змішане сільське 01.50 Змішане сільське
господарство
господарство
Надання послуг в 01.61 Допоміжна
рослинництві;
діяльність у
облаштування
рослинництві
ландшафту

01.63 Післяурожайна
діяльність

01.64 Оброблення насіння
для відтворення
10.39 Інші види
перероблення та
консервування
фруктів та овочів
81.30 Надання
ландшафтних послуг

01.42.0

01.50.0

Надання послуг
у тваринництві
Мисливство

01.62 Допоміжна
діяльність у
тваринництві
01.70 Мисливство,
відловлювання
тварин і надання
пов'язаних із ними
послуг
94.99 Діяльність інших
громадських
організацій, н.в.і.у.

Опис

Включає одержування тонкого або грубого волосу
тварин.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 01.23.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 01.24.0
Включає розведення страусів, одержування яєць
страусів
Включає:
- розведення бджіл, одержування меду і воску;
- розведення кролів та одержування продукції
кролівництва;
- розведення домашніх тварин (собак, кішок тощо);
- розведення хутрових тварин, одержування хутрової
сировини;
- розведення шовкопряду, одержування коконів
шовкопряду;
- розведення равликів, п'явок, каліфорнійського
червоного черв'яка та інших вермікультур;
- розведення інших тварин (крім тварин родини
верблюдячих) – оленів, водоплавних тварин (нутрії,
ондатри тощо), лабораторних тварин тощо,
напівсвійських та декоративних птахів (страусів,
голубів, папуг тощо);
- отримання ембріонів тварин для відтворення;
- отримання сирої шкури свиней.
Включає розведення водних рептилій і жаб у
басейнах (резервуарах, водоймах).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 01.30.0.
Включає:
- будь-яку діяльність у рослинництві, що
здійснюється за винагороду або на договірній основі
(окрім підготовки урожаю для первинної реалізації);
- експлуатацію зрошувальних та осушувальних
систем;
- садіння і догляд, у тому числі підрізання, дерев як
послуги у сільському господарстві;
- надання послуг сільськогосподарською технікою
разом із обслуговуючим персоналом.
Включає підготовку урожаю для первинної реалізації
– очищення, різання, сортування, сушіння,
дезінфекцію, покривання воском, полірування,
пакування, лущення, замочування, охолодження чи
пакування навалом включно з фасуванням у
безкисневому середовищі тощо.
Включає передпосівну підготовку насіння за
винагороду або на засадах договору.
Включає виробництво продуктів харчування
нетривалого зберігання з фруктів та овочів: очищення
та різання овочів, пакування.
Включає:
- озеленення;
- облаштування ландшафту з метою захисту
навколишнього середовища;
- підрізання декоративних дерев і живої огорожі,
пересаджування великих дерев (крім аналогічних
послуг у сільському господарстві).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 01.42.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 01.50.0,
окрім надання послуг зі сприяння мисливству і
відлову тварин у комерційних цілях.
Включає діяльність щодо сприяння мисливству та
відлову тварин у комерційних цілях.
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Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група
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КВЕД-2005

Код
02.01.1

Назва
Лісівництво та
лісозаготівлі

КВЕД-2010

Код
Назва
01.29 Вирощування інших
багаторічних культур
02.10 Лісівництво та інша
діяльність у лісовому
господарстві

02.20 Лісозаготівлі

16.10 Лісопильне та
стругальне
виробництво
02.01.2

02.02.0

05.01.0

Одержування
продукції
лісового
господарства
Надання послуг
у лісовому
господарстві
Рибальство;
надання послуг у
рибальстві

Рибництво;
надання послуг у
рибництві

Включає:
- вирощування будівельного лісу: посадку,
пересаджування, підсаджування саджанців,
проріджування, охорону лісу й лісосік;
- вирощування молодого порослевого лісу та
балансової деревини;
- діяльність лісових розсадників з вирощування
лісосадильних матеріалів.
Включає:
- лісозаготівлі: рубання будівельного лісу та
виробництво ділової деревини;
- одержування паливної деревини.
Включає виробництво колотих стовпів, жердин та
подібної продукції.
Збирання дикорослих лісових матеріалів.

02.40 Надання допоміжних
послуг у лісовому
господарстві
03.11 Морське рибальство

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 02.02.0.

03.21 Морське рибництво
(аквакультура)

03.22 Прісноводне
рибництво
(аквакультура)

10.10.1

Включає:
- вирощування різдвяних ялинок;
- вирощування рослинних матеріалів для плетіння.

02.30 Збирання дикорослих
недеревних
продуктів

03.12 Прісноводне
рибальство

05.02.0

Опис

Добування та
05.10 Добування кам'яного
збагачення
вугілля
кам’яного вугілля

Включає:
- ловлю морської риби;
- діяльність суден та набережних рибозаводів, які
здійснюють одночасно ловлю морської риби, її
перероблення і консервування;
- одержування свіжої та охолодженої морської риби в
кусках та з кістками або цілої;
- ловлю морських ракоподібних і молюсків;
- ловлю морських водних тварин (черепах, морських
їжаків тощо);
- збирання морепродуктів (натуральних перлів,
коралів, губок та морських водоростей);
- надання допоміжних послуг, пов'язаних із ловлею
морської риби.
Включає:
- ловлю прісноводної риби;
- одержування свіжої та охолодженої прісноводної
риби в кусках та з кістками або цілої;
- ловлю прісноводих ракоподібних і молюсків;
- ловлю прісноводних тварин;
- збирання прісноводних матеріалів;
- надання допоміжних послуг, пов'язаних із ловлею
прісноводної риби.
Включає:
- вирощування молоді устриць, мідій, омарів,
креветок, мальків та молоді риб у морській воді;
- вирощування червоних водоростей та інших
їстівних морських водоростей;
- розведення устриць у морській воді;
- морське рибництво;
- надання допоміжних послуг, пов'язаних із морським
рибництвом (аквакультурою).
Включає:
- прісноводне рибництво, яке передбачає розведення,
вирощування та вилов власно вирощеної
аквакультури, у т.ч. розведення декоративних
(акваріумних) риб;
- розведення прісноводних устриць;
- надання допоміжних послуг, пов'язаних із
прісноводним рибництвом (аквакультурою).
Включає:
- підземне та відкрите добування кам’яного вугілля
(антрациту, вугілля для коксування);
- збагачення кам’яного вугілля;
- промивання, дегідратацію, калібрування,
сортування, дроблення кам’яного вугілля.
Включає також:
- добування кам'яного вугілля з відвалів.
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Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

15

*

15

*

15

*

15

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

*

КВЕД-2005

Код

10.10.3

10.20.1

10.20.2

10.30.0

11.10.1

11.10.2

Назва

КВЕД-2010

Код

Назва

09.90 Надання допоміжних
послуг у сфері
добування інших
корисних копалин та
розроблення кар'єрів
Агломерація
19.20 Виробництво
кам’яного вугілля
продуктів
нафтоперероблення
Добування та
05.20 Добування бурого
збагачення лігніту
вугілля

Агломерація
лігніту
Добування та
агломерація торфу

19.20 Виробництво
продуктів
нафтоперероблення
08.92 Добування торфу

19.20 Виробництво
продуктів
нафтоперероблення
Добування нафти 06.10 Добування сирої
нафти

Добування
природного газу

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Не включає надання за винагороду допоміжних
послуг, пов'язаних з процесом добування кам'яного
вугілля.
Включає надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних з процесом добування кам'яного вугілля.

*

*

Включає виробництво кам'яновугільних паливних
брикетів, окатишів.

*

*

Включає:
- відкрите або підземне добування та збагачення
бурого вугілля;
- промивання, дегідратацію, подрібнення бурого
вугілля.

*

*

Не включає:
- виробництво паливних брикетів з бурого вугілля.
Включає виробництво паливних брикетів з бурого
вугілля.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Включає добування та висушування торфу.
Не включає:
- виробництво торф'яних брикетів.
Включає виробництво торф'яних брикетів.

Включає:
- добування сирої нафти;
- підготовку нафти до транспортування (зневоднення,
знесолення тощо).
06.20 Добування природного Включає:
газу
- добування сирого газоподібного вуглеводню
(природного газу);
- добування метану з шахт;
- зневоднення і сепарацію фракцій рідких
вуглеводнів;
- десульфуризацію газу (видалення сірчаних
сполучень).
Включає також фільтрування та одоризацію
природного газу.

09.10 Надання допоміжних
послуг у сфері
добування нафти та
природного газу
11.10.4

11.20.0

12.00.0

13.10.0

Добування
бітумінозних
сланців та
пісковику

06.10 Добування сирої
нафти

Надання послуг, 09.10 Надання допоміжних
пов’язаних з
послуг у сфері
добуванням нафти
добування нафти та
і газу
природного газу

Добування
уранової та
торієвої руд

07.21 Добування уранових і
торієвих руд

Добування
залізних руд

07.10 Добування залізних
руд

Не включає зрідження та регазифікацію природного
газу для транспортування, які здійснюються на місці
видобування за винагороду.
Включає зрідження та регазифікацію природного газу
для транспортування, які здійснюються на місці
видобування за винагороду.

Включає:
- добування бітумінозних сланців та пісковику;
- виробництво сирої нафти з бітумінозних сланців та
пісковику.
Включає обслуговування процесу добування нафти і
газу за винагороду або на договірній основі:
спрямоване та повторне буріння свердловин,
експлуатаційне буріння свердловин, монтаж на місці
бурових установок, ремонт та демонтаж,
цементування обсадних труб нафтових та газових
свердловин, викачування, забивання та
консервування свердловин тощо.
Включає:
- добування та первинне збагачення уранових і
торієвих руд;
- виробництво «жовтого коксу» (концентрату урану).
Включає підземне та відкрите добування, збагачення
та агломерацію залізних руд.
Не включає надання за винагороду допоміжних
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КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код

Назва

09.90 Надання допоміжних
послуг у сфері
добування інших
корисних копалин та
розроблення кар'єрів
13.20.0

Добування руд
кольорових
металів

07.29 Добування руд інших
кольорових металів

09.90 Надання допоміжних
послуг у сфері
добування інших
корисних копалин та
розроблення кар'єрів
14.11.0

14.12.0

Добування
декоративного та
будівельного
каменю

Добування
вапняку, гіпсу та
крейди

08.11 Добування
декоративного та
будівельного каменю,
вапняку, гіпсу, крейди
та глинистого сланцю

09.90 Надання допоміжних
послуг у сфері
добування інших
корисних копалин та
розроблення кар'єрів
08.11 Добування
декоративного та
будівельного каменю,
вапняку, гіпсу, крейди
та глинистого сланцю

09.90 Надання допоміжних
послуг у сфері
добування інших
корисних копалин та
розроблення кар'єрів
23.52 Виробництво вапна та
гіпсових сумішей

14.13.0

14.21.0

Добування
глинистого
сланцю

Добування піску
та гравію

Опис

08.11 Добування
декоративного та
будівельного каменю,
вапняку, гіпсу, крейди
та глинистого сланцю
09.90 Надання допоміжних
послуг у сфері
добування інших
корисних копалин та
розроблення кар'єрів
08.12 Добування піску,
гравію, глин і каоліну

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

послуг, пов'язаних із процесом добування залізних
руд.
Включає надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних із процесом добування залізних руд.

Включає добування та збагачення руд кольорових
металів (крім уранових і торієвих руд): алюмінієвої
руди (бокситів), міді, свинцю, цинку, олова, хрому,
нікелю, кобальту, молібдену, танталу, ніобію,
ванадію тощо; дорогоцінних металів (золота, *срібла,
платини).
Не включає надання за винагороду допоміжних
послуг, пов'язаних із процесом добування руд
кольорових металів.
Включає надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних із процесом добування руд кольорових
металів (крім уранових і торієвих руд).

Включає добування та первинне оброблення
декоративного та будівельного каменю: мармуру,
граніту, пісковику, вапнякового каменю та іншого
подібного монументального чи будівельного каменю.
Не включає надання за винагороду допоміжних
послуг, пов'язаних з процесом добування
декоративного та будівельного каменю.
Включає надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних з процесом добування декоративного та
будівельного каменю.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Включає добування та подрібнення вапняку та
гіпсового каменю, ангідриту, крейди та доломіту (що
використовують для виробництва вапна й цементу).
Не включає:
- виробництво кальцинованого та агломерованого
доломіту;
- надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних з процесом добування вапняку, гіпсу та
крейди.
Включає надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних з процесом добування вапняку, гіпсу та
крейди.

Включає виробництво кальцинованого та
агломерованого доломіту.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 14.13.0.
Не включає надання за винагороду допоміжних
послуг, пов'язаних з процесом добування глинистого
сланцю.
Включає надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних з процесом добування глинистого сланцю.

Включає:
- добування гравію та піску для промисловості й
будівництва;
- подрібнення та сортування гравію;
- збагачення, сушіння та помел піску.
Не включає:
- виготовлення гудронованого макадаму;
- надання за винагороду допоміжних послуг,
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КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код

Опис

Назва

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

пов'язаних з процесом добування піску та гравію.

14.22.0

14.30.0

Добування глини
та каоліну

Добування
мінеральної
сировини для
хімічної
промисловості та
виробництва
добрив

09.90 Надання допоміжних
послуг у сфері
добування інших
корисних копалин та
розроблення кар'єрів
23.99 Виробництво
неметалевих
мінеральних виробів,
н.в.і.у.
08.12 Добування піску,
гравію, глин і каоліну

09.90 Надання допоміжних
послуг у сфері
добування інших
корисних копалин та
розроблення кар'єрів
08.91 Добування
мінеральної сировини
для хімічної
промисловості та
виробництва
мінеральних добрив

09.90 Надання допоміжних
послуг у сфері
добування інших
корисних копалин та
розроблення кар'єрів
20.15 Виробництво добрив і
азотних сполук

14.40.0

Добування та
08.93 Добування солі
виробництво солі

Включає надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних з процесом добування піску та гравію.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Включає виготовлення гудронованого макадаму.

Включає:
- добування глини, вогнетривкої глини, каоліну й
каолінових глин для промисловості й будівництва;
- збагачення каоліну й каолінових глин.
Не включає надання за винагороду допоміжних
послуг, пов'язаних з процесом добування глини та
каоліну.
Включає надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних з процесом добування глини та каоліну.

Включає добування мінеральної сировини для
хімічної промисловості та виробництва добрив:
- добування природних фосфатів і природних
калійних солей, природної сірки, сульфатів і
природних карбонатів барію (бариту і вітериту),
природних боратів, природних сульфатів магнію
(кізериту), мінеральних барвників та плавикового
шпату;
- добування та збагачення залізного та магнітного
колчедану;
- добування бурштину.
Не включає:
- виробництво ґрунту для садіння горщикових
рослин, у якому торф є основним складовим
компонентом;
- виробництво сумішей природної землі, піску, глини
та мінеральних речовин для садіння горщикових
рослин;
- надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних з процесом добування мінеральної
сировини для хімічної промисловості та виробництва
добрив.
Включає надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних з процесом добування мінеральної
сировини для хімічної промисловості та виробництва
добрив.
Включає виробництво:
- ґрунту для садіння горщикових рослин, у якому
торф є основним складовим компонентом;
- сумішей природної землі, піску, глини та
мінеральних речовин для садіння горщикових рослин.
Включає:
- добування солі, включаючи розчинення і
викачування;
- добування солі шляхом випарювання морської води
та інших соляних вод;
- виробництво розсолу та інших соляних розчинів;
- подрібнення, очищення та рафінування солі як
окремі операції, що виконуються без мети отримання
кухонної солі, придатної для споживання людьми.
Включає також добування бішофіту.
Не включає:
- надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних із процесом добування солі;
- виробництво кухонної солі, придатної для
споживання людьми, шляхом подрібнення, очищення
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КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код

Назва

09.90 Надання допоміжних
послуг у сфері
добування інших
корисних копалин та
розроблення кар'єрів
10.84 Виробництво
прянощів і приправ

14.50.0

15.11.0

15.12.0

Інші галузі
08.99 Добування інших
добувної
корисних копалин та
промисловості, не
розроблення кар'єрів,
віднесені до інших
н.в.і.у.
групувань

Виробництво
м’яса

Виробництво
м’яса свійської
птиці та кролів

38.21 Оброблення та
видалення безпечних
відходів
10.11 Виробництво м'яса

10.11 Виробництво м'яса

10.12 Виробництво м'яса
свійської птиці

15.13.0

Виробництво
10.13 Виробництво м'ясних
м’ясних продуктів
продуктів

10.85 Виробництво готової
їжі та страв
10.89 Виробництво інших
харчових продуктів
н.в.і.у.
15.20.0

15.31.0

15.32.0

15.33.0

15.41.0

Опис

Виробництво
10.20 Перероблення та
рибних продуктів
консервування риби,
ракоподібних і
молюсків
10.85 Виробництво готової
їжі та страв

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

та рафінування;
- виробництво йодованої столової солі.
Включає надання за винагороду допоміжних послуг,
пов'язаних із процесом добування солі.

Включає:
- виробництво кухонної солі, придатної для
споживання людьми, шляхом подрібнення, очищення
та рафінування;
- виробництво йодованої столової солі.
Включає добування підземним та відкритим
способом:
- абразивних матеріалів, азбесту, природного графіту,
стеатиту (тальку), польового шпату тощо;
- дорогоцінного каміння;
- кварцу, слюди тощо;
- природного асфальту та бітуму;
- інших мінералів та матеріалів, не віднесених до
інших угруповань.
Не включає отримання золи та залишків спалювання
відходів.
Включає отримання золи та залишків від спалювання
відходів.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.11.0.

Включає забій та підготовку м'яса кролів.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.12.0,
окрім забою та підготовки м'яса кролів.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.13.0,
окрім виробництва готових м'ясних страв, екстрактів
і соків з м'яса, риби, ракоподібних, молюсків та інших
водяних безхребетних.
Включає виробництво готових м'ясних страв за
умови, що ці страви містять у складі два і більше
компонентів (крім спецій і т. ін.).
Включає виробництво екстрактів і соків з м'яса, риби,
ракоподібних, молюсків та інших водяних
безхребетних.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.20.0,
окрім виробництва готових страв з риби та рибних
напівфабрикатів.
Включає виробництво готових страв з риби та рибних
напівфабрикатів за умови, що ці страви містять у
складі два і більше компонентів (крім спецій і т. ін.).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.31.0.

Перероблення та 10.31 Перероблення та
консервування
консервування
картоплі
картоплі
Виробництво
10.32 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
фруктових та
фруктових і овочевих відносилися до позиції 15.32.0.
овочевих соків
соків
Перероблення та 10.39 Інші види
Включає усі види економічної діяльності, які
консервування
перероблення та
відносилися до позиції 15.33.0,
овочів та фруктів,
консервування фруктів зокрема, обсмажування та фасування насіння
не віднесене до
та овочів
соняшника.
інших групувань
Не включає виробництво готових овочевих страв.
10.85 Виробництво готової
Включає виробництво готових овочевих страв за
їжі та страв
умови, що ці страви містять у складі два і більше
компонентів (крім спецій і т. ін.).
Виробництво
10.41 Виробництво олії та
Включає усі види економічної діяльності, які
нерафінованих олії
тваринних жирів
відносилися до позиції 15.41.0.
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КВЕД-2005

Код

15.42.0

15.43.0

15.51.0

15.52.0
15.61.0

15.62.0

Назва
та жирів

Виробництво
рафінованих олії
та жирів
Виробництво
маргарину та
аналогічних
харчових жирів

Перероблення
молока та
виробництво сиру
Виробництво
морозива
Виробництво
продуктів
борошномельнокруп’яної
промисловості
Виробництво
крохмалю та
крохмальних
продуктів

КВЕД-2010

Код

15.72.0

15.81.0

15.82.0

15.83.0
15.84.0

15.85.0

Виробництво
готових кормів
для тварин, що
утримуються на
фермах
Виробництво
готових кормів
для домашніх
тварин
Виробництво
хліба та
хлібобулочних
виробів

Назва

16.29 Виробництво інших
виробів із деревини;
виготовлення виробів
з корка, соломки та
рослинних матеріалів
для плетіння
10.41 Виробництво олії та
тваринних жирів

Включає виробництво паливних брикетів з макухи.

10.42 Виробництво
маргарину і подібних
харчових жирів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.43.0.

10.51

10.52
10.61

10.62

10.89

15.71.0

Опис

10.91

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

Включає також виробництво тістечок, печива та
інших борошняних кондитерських виробів із вмістом
соєвого молока.

*

5

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.83.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.84.0.

*

5

*

5

*

5

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.42.0.

Включає також виробництво сумішей молочного та
рослинних жирів, в яких частка молочного жиру
складає менше 25%.
Перероблення молока, Включає усі види економічної діяльності, які
виробництво масла та відносилися до позиції 15.51.0.
сиру
Виробництво морозива Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.52.0.
Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
продуктів
відносилися до позиції 15.61.0.
борошномельнокруп’яної
Включає також обсмажування та фасування зерен
промисловості
кукурудзи.
Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
крохмалів та
відносилися до позиції 15.62.0,
крохмальних
окрім виробництва штучного меду і карамелі
(карамельного кулеру).
продуктів
Виробництво інших
Включає виробництво штучного меду і карамелі
харчових продуктів,
(карамельного кулеру).
н.в.і.у.
Виробництво готових Включає усі види економічної діяльності, які
кормів для тварин, що відносилися до позиції 15.71.0.
утримуються на
фермах

10.92 Виробництво готових
кормів для домашніх
тварин

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.72.0.

10.71 Виробництво хліба та
хлібобулочних
виробів; виробництво
борошняних
кондитерських
виробів, тортів і
тістечок нетривалого
зберігання
10.85 Виробництво готової
їжі та страв
10.89 Виробництво інших
харчових продуктів,
н.в.і.у.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.81.0,
окрім виробництва готової піци (замороженої або ні)
та готових харчових продуктів нетривалого
зберігання.

Виробництво
10.72 Виробництво сухарів і
сухарів, печива,
сухого печива;
пирогів і тістечок
виробництво
тривалого
борошняних
зберігання
кондитерських
виробів, тортів та
тістечок тривалого
зберігання
Виробництво
10.81 Виробництво цукру
цукру
Виробництво
10.82 Виробництво какао,
какао, шоколаду
шоколаду та цукрових
та цукристих
кондитерських виробів
кондитерських
виробів
Виробництво
10.73 Виробництво
макаронних
макаронних виробів та
виробів
подібних борошняних
виробів

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає виробництво готової піци (замороженої або
ні).
Включає виробництво харчових продуктів
(хлібобулочних виробів) нетривалого зберігання.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.82.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.85.0,
окрім приготування відварених макаронних виробів з
начинкою або приготованих в інший спосіб.
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КВЕД-2005

Код

15.86.0
15.87.0

15.88.0

15.89.0

Назва

Виробництво чаю
та кави
Виробництво
прянощів та
приправ
Виробництво
продуктів
дитячого
харчування та
дієтичних
продуктів
Виробництво
харчових
продуктів, не
віднесених до
інших групувань

КВЕД-2010

Код
Назва
10.85 Виробництво готової
їжі та страв

Включає приготування відварених макаронних
виробів з начинкою або приготованих в інший спосіб.

10.83 Виробництво чаю та
кави
10.84 Виробництво
прянощів і приправ

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.86.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.87.0.

10.86 Виробництво дитячого Включає усі види економічної діяльності, які
харчування та
відносилися до позиції 15.88.0.
дієтичних харчових
продуктів

10.85 Виробництво готової
їжі та страв

10.89 Виробництво інших
харчових продуктів,
н.в.і.у.

15.91.0

15.92.0

15.93.0

15.94.0

15.95.0

15.96.0
15.97.0
15.98.0

16.00.0

Виробництво
дистильованих
алкогольних
напоїв

11.01 Дистиляція,
ректифікація та
змішування спиртних
напоїв

Виробництво
11.01 Дистиляція,
етилового спирту
ректифікація та
із зброджуваних
змішування спиртних
продуктів
напоїв
20.14 Виробництво інших
основних органічних
хімічних речовин

Виробництво
виноградних вин

Виробництво
сидру та інших
плодово-ягідних
вин
Виробництво
інших напоїв із
зброджуваних
продуктів

11.02 Виробництво
виноградних вин

Виробництво
тютюнових
виробів

11.06 Виробництво солоду
11.07 Виробництво
безалкогольних
напоїв; виробництво
мінеральних вод та
інших вод, розлитих у
пляшки
12.00 Виробництво
тютюнових виробів

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

*

*

Включає виробництво замороженої піци та
заморожених заготовок для піци.

Включає виробництво харчових продуктів
нетривалого зберігання.
Включає також:
- виробництво готових продуктів харчування, таких
як бутерброди, сира піца (неприготована);
- виробництво спредів та сумішей молочного та
рослинного жирів, в яких частка молочного жиру
складає не менше 25%;
- виробництво соєвого молока та молочних коктейлів
із вмістом соєвого молока.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.91.0,
зокрема:
- виробництво неденатурованого етилового спирту з
вмістом спирту менше 80 об.%;
- виробництво змішаних спиртних напоїв тощо;
- змішування дистильованого спирту;
- виробництво нейтрального спирту (етанолу);
- виробництво дистильованих алкогольних напоїв
(коньяку, кальвадосу тощо).
Включає виробництво етилового спирту зі
зброджуваних продуктів
з вмістом спирту менше 80 об.%.
Включає виробництво неденатурованого та
денатурованого (технічного) етилового спирту з
вмістом спирту 80 об.% і більше.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.93.0.

Включає також змішування вин.
11.03 Виробництво сидру та Включає усі види економічної діяльності, які
інших плодово-ягідних відносилися до позиції 15.94.0.
вин

11.04 Виробництво інших
недистильованих
напоїв із
зброджуваних
продуктів
Виробництво пива 11.05 Виробництво пива
Виробництво
солоду
Виробництво
мінеральних вод
та інших
безалкогольних
напоїв

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.95.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.96.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.97.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 15.98.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 16.00.0.
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КВЕД-2005

Код
17.11.0

17.12.0

17.13.0

17.14.0

17.15.0

17.16.0

17.17.0

17.21.0
17.22.0

17.23.0

17.24.0
17.25.0

17.30.0

17.40.0

17.51.0

17.52.0

Назва
Прядіння
бавовняних
волокон

КВЕД-2010

Код
Назва
13.10 Підготування та
прядіння текстильних
волокон

Опис

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.11.0.

Кардне прядіння 13.10 Підготування та
вовняних волокон
прядіння текстильних
волокон

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.12.0.

Камвольне
13.10 Підготування та
прядіння вовняних
прядіння текстильних
волокон
волокон

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.13.0.

Прядіння лляних
волокон

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.14.0.

Прядіння
натуральних
шовкових,
штучних та
синтетичних
волокон
Виробництво
швацьких ниток

13.10 Підготування та
прядіння текстильних
волокон

13.10 Підготування та
прядіння текстильних
волокон

13.10 Підготування та
прядіння
текстильних волокон

Підготовка та
13.10
прядіння інших
текстильних
волокон
Виробництво
13.20
бавовняних тканин
Виробництво
13.20
вовняних тканин з
волокон кардного
прядіння
Виробництво
13.20
вовняних тканин з
волокон
камвольного
прядіння
Виробництво
13.20
шовкових тканин
Виробництво
13.20
інших текстильних
тканин
Оздоблення
13.30
тканин та
текстильних
виробів
Виробництво
13.92
готових
текстильних
виробів, крім
одягу

Виробництво
килимів та
килимових
виробів
Виробництво
канатів, мотузок,
шпагату та сіток

Включає також тіпання льону-довгунця на власному
технологічному обладнанні, яке здійснюється як
частина комплексного процесу виробництва лляної
пряжі.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.15.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.16.0.

Підготування та
прядіння
текстильних волокон

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.17.0.

Ткацьке виробництво

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.21.0
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.22.0.

Ткацьке виробництво

Ткацьке виробництво

Ткацьке виробництво
Ткацьке виробництво

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.23.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.24.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.25.0.

Оздоблення
текстильних виробів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.30.0.

Виробництво готових
текстильних виробів,
крім одягу

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.40.0,
окрім:- ремонту брезенту (вітрил), мішків для
зберігання добрив та хімічних речовин;
- ремонту наметів, тентів.

33.19 Ремонт і технічне
обслуговування інших
машин і устатковання
95.29 Ремонт інших
побутових виробів і
предметів особистого
вжитку
13.93 Виробництво килимів і
килимових виробів

Включає ремонт брезенту (вітрил), мішків для
зберігання добрив та хімічних речовин.

13.94 Виробництво канатів,
мотузок, шпагату та
сіток

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.52.0,
окрім ремонту рибальських сіток (у т.ч. їх штопання).

Ремонт наметів, тентів.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 17.51.0.

33.19 Ремонт і технічне
Включає ремонт рибальських сіток (у т.ч. їх
обслуговування інших штопання).
машин і устатковання
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КВЕД-2005

Код
17.53.0

17.54.0

Назва
Виробництво
нетканих
текстильних
матеріалів та
виробів з них
Виробництво
текстильних
виробів, не
віднесених до
інших групувань

КВЕД-2010

Код
Назва
13.95 Виробництво нетканих Включає усі види економічної діяльності, які
текстильних
відносилися до позиції 17.53.0.
матеріалів та виробів
із них, крім одягу
13.96 Виробництво інших
текстильних виробів
технічного та
промислового
призначення

13.99 Виробництво інших
текстильних виробів
н.в.і.у.

17.60.0

17.71.0

17.72.0

18.10.0

Виробництво
трикотажного
полотна

Виробництво
трикотажних
панчішношкарпеткових
виробів

Виробництво
трикотажних
пуловерів,
кардиганів та
аналогічних
виробів
Виробництво
одягу зі шкіри

Опис

Включає виробництво текстильних виробів
технічного та промислового призначення, зокрема
виробництво:
- ґнотів, шлангів, привідних пасів тощо;
- ниток та корду гумових;
- ниток та пряжі металізованих та тканин з них;
- тканин кордних для шин;
- тканин з просочуванням чи покриттям;
- тюлі, мережива, вузьких тканин, оздоблювальних
матеріалів (тасьми, китиць, помпонів тощо).
Включає:
- виробництво вишивок;
- виробництво фетру, повсті та виробів з них, у т. ч.
валянків;
- виробництво ниток позументних, стрічок
декорованих, пряжі синельної, пряжі фасонної
петлястої;
- виробництво виробів текстильних стьобаних;
- виробництво інших текстильних виробів, не
віднесених до інших угруповань.
Виробництво:
- вати з текстильної сировини та виробів з неї;
- виробництво гігієнічних серветок і тампонів.

17.22 Виробництво
паперових виробів
господарськопобутового та
санітарно-гігієнічного
призначення
13.91 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
трикотажного полотна відносилися до позиції 17.60.0, зокрема, виробництво
в'язаного штучного хутра (полотна довговорсового
трикотажного).
14.19 Виробництво іншого
одягу й аксесуарів

32.99 Виробництво іншої
продукції, н.в.і.у.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 18.10.0,
окрім виробництва вогнестійкого та захисного
спецодягу зі шкіри та її замінників.
Включає виробництво вогнестійкого та захисного
спецодягу зі шкіри та її замінників.

18.21.0

Виробництво
робочого одягу

14.12 Виробництво робочого Включає усі види економічної діяльності, які
одягу
відносилися до позиції 18.21.0.

18.22.0

Виробництво
верхнього одягу
Виробництво
спіднього одягу
Виробництво
іншого одягу та
аксесуарів

14.13 Виробництво іншого
верхнього одягу
14.14 Виробництво
спіднього одягу
14.19 Виробництво іншого
одягу й аксесуарів

18.23.0
18.24.0

*

5

*

5

*

5

*

5

5

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

Включає виробництво трикотажного (машинного чи
ручного в'язання) верху взуття.

14.31 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
панчішновідносилися до позиції 17.71.0,
шкарпеткових виробів окрім виробництва трикотажного (машинного чи
ручного в'язання) верху взуття.
14.39 Виробництво іншого
Включає усі види економічної діяльності, які
трикотажного та
відносилися до позиції 17.72.0.
в'язаного одягу

14.11 Виробництво одягу зі
шкіри

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 18.22.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 18.23.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 18.24.0,
окрім виробництва вогнестійкого та захисного
спецодягу з різних матеріалів (крім шкіри),
просочених чи покритих гумою, пластмасами та
іншими речовинами.
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КВЕД-2005

Код

18.30.0

Назва

КВЕД-2010

Код
Назва
32.99 Виробництво іншої
продукції, н.в.і.у.

19.20.0

19.30.0

15.11 Дублення шкур та
оздоблення шкіри;
вичинка та фарбування
хутра
Виробництво
15.11 Дублення шкур та
шкіри
оздоблення шкіри;
вичинка та фарбування
хутра
Виробництво
15.12 Виробництво
галантерейних та
дорожніх виробів,
дорожніх виробів
сумок, лимарнозі шкіри та інших
сідельних виробів зі
матеріалів
шкіри та інших
матеріалів
32.99 Виробництво іншої
продукції, н.в.і.у.
Виробництво
взуття

15.20 Виробництво взуття

16.29 Виробництво інших
виробів із деревини;
виготовлення виробів
з корка, соломки та
рослинних матеріалів
для плетіння
22.19 Виробництво інших
ґумових виробів

20.10.0

20.20.0

Включає виробництво вогнестійкого та захисного
спецодягу з різних матеріалів (крім шкіри та її
замінників), просочених чи покритих гумою,
пластмасами та іншими речовинами.

Виробництво
13.20 Ткацьке виробництво Включає виробництво тканого штучного хутра.
хутра та виробів з
хутра
13.91 Виробництво
Включає виробництво штучного хутра на
трикотажного полотна трикотажній основі.

14.20 Виготовлення виробів
із хутра

19.10.0

Опис

Лісопильне та
стругальне
виробництво;
просочування
деревини

Виробництво
фанери, плит та
панелей, шпону

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 18.30.0,
окрім вичинки та фарбування хутряних шкурок,
виробництва штучного хутра тканого чи на
трикотажній основі.
Включає вичинку та фарбування хутряних шкурок.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до цієї позиції 19.10.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 19.20.0,
окрім виробництва ременів безпеки для лінійних
монтерів та інших ременів професійного
використання.
Включає виробництво ременів безпеки для лінійних
монтерів та інших ременів професійного
використання.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 19.30.0,
зокрема, виробництво деталей взуття зі шкіри.
Не включає:
- виробництва трикотажного (машинного чи ручного
в'язання) верху взуття;
- виробництво частин взуття з пластмас;
- виробництво підборів, підошов та інших частин
взуття з гуми;
- виробництво частин взуття (підборів, колодок тощо)
дерев'яних.
Включає виробництво частин взуття (підборів,
колодок тощо) дерев'яних.

Включає виробництво підборів, підошов та інших
частин взуття з гуми.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

5

*

5

5

5

5

5

5

5

5

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

22.29 Виробництво інших
виробів із пластмас
32.30 Виробництво
спортивних товарів
16.10 Лісопильне та
стругальне
виробництво

Включає виробництво частин взуття з пластмас.

*

5

Включає виробництво лижного взуття та взуття для
сноуборду.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 20.10.0.

*

5

*

15

16.29 Виробництво інших
виробів із деревини;
виготовлення виробів
з корка, соломки та
рослинних матеріалів
для плетіння
16.21 Виробництво фанери,
дерев'яних плит і
панелей, шпону

Включає виробництво паливних брикетів та гранул,
виготовлених пресуванням деревини (тирси).

*

5

*

5

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 20.20.0.
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КВЕД-2005

Код
20.30.0

КВЕД-2010

Назва
Код
Назва
Виробництво
16.22 Виробництво
дерев’яних
щитового паркету
будівельних
конструкцій та
столярних виробів
16.23 Виробництво інших
дерев'яних
будівельних
конструкцій і
столярних виробів

Опис

Включає виробництво паркетних блоків для покриття
підлоги, планок тощо, зібраних у панелі.

Виробництво
дерев’яної тари

Включає також:
- виробництво клеєно-ламінованих та з'єднаних з
металом, виготовлених заводським способом
дерев'яних кроквяних конструкцій (стропильних
ферм);
- виробництво переносних будинків;
- виробництво дерев'яних перегородок (внутрішніх
стін будинків), окрім виносних.

43.32 Установлення
столярних виробів

Включає установлення (зведення) власно
виготовлених дерев’яних столярних виробів.

43.91 Покрівельні роботи
16.24 Виробництво
дерев'яної тари

Включає покрівельні роботи.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 20.40.0,
окрім ремонту та відновлення дерев'яної тари.

33.19 Ремонт і технічне
Включає ремонт та відновлення дерев'яної тари:
обслуговування інших палет (піддонів), суднових барабанів чи бочок, тощо.
машин і устатковання
20.51.0

Виробництво
інших виробів з
деревини

16.29 Виробництво інших
виробів із деревини;
виготовлення виробів
з корка, соломки та
рослинних матеріалів
для плетіння

32.99 Виробництво іншої
продукції, н.в.і.у.

21.11.0

21.12.0

Виробництво
виробів з корка,
соломки та
матеріалів для
плетіння
Виробництво
паперової маси

16.29 Виробництво інших
виробів із деревини;
виготовлення виробів
з корка, соломки та
рослинних матеріалів
для плетіння
17.11 Виробництво
паперової маси

Виробництво
17.12 Виробництво паперу
паперу та картону
та картону

5

10

15

*

20

*

15

*

15

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 20.51.0,
окрім виготовлення трун, ремонту та технічного
обслуговування виробів з деревини, віднесених до
20.51.0.
Включає також:
- виробництво паливних брикетів та гранул,
виготовлених пресуванням деревини (тирси) або її
замінників, таких як зерна кави, боби сої тощо;
- виробництво дерев'яних рам для дзеркал та картин,
підрамників для полотен художників;
- виробництво дерев'яних частин взуття (підборів та
колодок).
Включає виготовлення трун (не пов'язане із
організацією поховань).

33.19 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування виробів з
обслуговування інших деревини, віднесених до 20.51.0.
машин і устатковання
20.52.0

*
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 20.30.0.

Не включає:- виробництво паркетних блоків для
покриття підлоги, планок тощо, зібраних у панелі;
- збирання та установлення на місці (будівельному
майданчику) власно виготовлених дерев'яних
будинків;
- установлення (зведення) власно виготовлених
дерев’яних столярних виробів;
- покрівельні роботи.
41.20 Будівництво житлових Включає збирання та установлення на місці
і нежитлових будівель (будівельному майданчику) власно виготовлених
дерев'яних будинків.

20.40.0

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 20.52.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 21.11.0.
Включає також виробництво бавовняно-лінтової
пульпи.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 21.12.0.
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КВЕД-2005

Код

21.21.0

21.22.0

21.23.0

21.24.0
21.25.0

Назва

КВЕД-2010

Код

Виробництво
17.21
ґофрованого
картону, паперової
та картонної тари
Виробництво
17.22
паперових виробів
господарськопобутового та
санітарногігієнічного
призначення
18.12

Виробництво
паперових
канцелярських
виробів

17.23

Виробництво
17.24
шпалер
Виробництво
17.29
інших виробів з
паперу та картону

Назва
Включає також:
- виробництво багатошарового паперу, комбінованого
з текстильними матеріалами;
- виробництво багатошарового паперу, комбінованого
з пластмасами;
- виробництво багатошарового паперу, комбінованого
з металевою фольгою.
Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
ґофрованого паперу та відносилися до позиції 21.21.0.
картону, паперової та
картонної тари
Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
паперових виробів
відносилися до позиції 21.22.0,
господарськоокрім друкування на паперових виробах
побутового та
господарсько-побутового призначення (серветках,
санітарно-гігієнічного стаканчиках, тарілках тощо) та санітарно-гігієнічного
призначення
призначення (гігієнічних серветках та рушниках для
малюків тощо).
Друкування іншої
Включає друкування на паперових виробах
продукції
господарсько-побутового призначення (серветках,
стаканчиках, тарілках тощо) та санітарно-гігієнічного
призначення (гігієнічних серветках та рушниках для
малюків тощо).
Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
паперових
відносилися до позиції 21.23.0.
канцелярських виробів
Включає також:
- виробництво канцелярського приладдя учбового та
комерційного призначення (зошитів, зшивачів, папок,
реєстраційних журналів, бухгалтерських книг,
ділових форм тощо), коли надрукована інформація не
є головною метою виробництва.
Виробництво шпалер Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 21.24.0.
Виробництво інших
Включає усі види економічної діяльності, які
виробів з паперу та
відносилися до позиції 21.25.0.
картону
Включає також:
- виробництво дрібних недорогих паперових виробів.

18.12 Друкування іншої
продукції

22.11.0

Видання книг

Опис

32.99 Виробництво іншої
продукції, н.в.і.у.
58.11 Видання книг

Не включає:
- літографічний, флексографічний, трафаретний друк
та інші види друку на ярликах або етикетках;
- гравірування на ярликах та етикетках.
Включає:
- літографічний, флексографічний, трафаретний друк
та інші види друку на ярликах або етикетках;
- гравірування на ярликах та етикетках.
Включає виготовлення глобусів.

22.12.0

22.13.0

22.14.0

Видання газет

58.13 Видання газет

Видання журналів 58.14 Видання журналів і
та періодичних
періодичних видань
публікацій

Видання
звукозаписів

59.20 Видання звукозаписів

*

10

*

5

*

10

*

10

*

10

*

10

*

5

*

10

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

Усі види економічної діяльності, які відносилися до
позиції 22.11.0.
Включає також видання аудіокниг, енциклопедій
тощо на CD.

58.12 Видання довідників і
каталогів

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Не включає:
- видання телефонних книг, довідників, списків адрес,
каталогів та щорічників;
- виготовлення глобусів.
Включає видання телефонних книг, довідників,
списків адрес, каталогів та щорічників.
Включає видання газет, журналів та інших
періодичних видань, які виходять щонайменше
чотири рази на тиждень.
Включає видання газет, журналів та інших
періодичних видань, які виходять менше чотирьох
разів на тиждень.
Включає також видання програм (розкладу)
телепередач.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 22.14.0.
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КВЕД-2005

Код

22.15.0

22.21.0

22.22.0

Назва

КВЕД-2010

Код

18.12

58.19

22.23.0

22.24.0

22.25.0

22.31.0

22.32.0

22.33.0

23.10.0

23.20.0

23.30.0

Назва

Інші види
58.19 Інші види видавничої
видавничої
діяльності
діяльності
Друкування газет 18.11 Друкування газет

Інша поліграфічна 17.23
діяльність

Брошурувально- 18.14
палітурна та
оздоблювальна
діяльність
Виготовлення
18.13
друкованих форм

Надання інших
послуг у
поліграфічній
діяльності
Тиражування
звукозаписів

18.13

Тиражування
відеозаписів

18.20

Тиражування
програмного
забезпечення

18.20

Виробництво
коксу

19.10

18.20

Виробництво
19.20
продуктів
нафтопереробленн
я

Виробництво
20.13
ядерних матеріалів

21.20

24.46

Опис

Включає також:
- діяльність із звукозапису в студії або в іншому
місці;
- запис радіопередач (не наживо);
- видання музичних партитур.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 22.15.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 22.21.0,
зокрема, друкування журналів та інших періодичних
видань, які виходять щонайменше чотири рази на
тиждень.
Виробництво
Включає виробництво канцелярського приладдя
паперових
учбового та комерційного призначення (зошитів,
канцелярських виробів зшивачів, папок, реєстраційних журналів,
бухгалтерських книг, ділових форм тощо), коли
надрукована інформація не є головною метою
виробництва.
Друкування іншої
Включає:
продукції
- друкування видань, що виходять менше чотирьох
разів на тиждень;
- друкування книг та брошур, музичних партитур,
карт, атласів тощо;
- нанесення голографічного захисного елемента на
об'єкти захисту, що належать іншій юридичній особі.
Інші види видавничої Включає друкування марок, бланків банківських
діяльності
чеків, банкнот, рекламних матеріалів, торгових
каталогів та інших друкованих матеріалів, не
віднесених до інших угруповань.
БрошурувальноВключає усі види економічної діяльності, які
палітурна діяльність і відносилися до позиції 22.23.0.
надання пов'язаних з
нею послуг
Виготовлення
Включає усі види економічної діяльності, які
друкарських форм і
відносилися до позиції 22.24.0.
надання інших
поліграфічних послуг
Виготовлення
Включає усі види економічної діяльності, які
друкарських форм і
відносилися до позиції 22.25.0.
надання інших
поліграфічних послуг
Тиражування звуко-,
Включає усі види економічної діяльності, які
відеозаписів і
відносилися до позиції 22.31.0.
програмного
забезпечення
Тиражування звуко-,
Включає усі види економічної діяльності, які
відеозаписів і
відносилися до позиції 22.32.0.
програмного
забезпечення
Тиражування звуко-,
Включає усі види економічної діяльності, які
відеозаписів і
відносилися до позиції 22.33.0.
програмного
забезпечення
Виробництво коксу та Включає усі види економічної діяльності, які
коксопродуктів
відносилися до позиції 23.10.0.
Включає також:
- виробництво коксу та напівкоксу
(низькотемпературного коксу);
- агломерацію коксу.
Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
продуктів
відносилися до позиції 23.20.0.
нафтоперероблення
Включає також виробництво бензину сумішевого
(екобензину), наприклад, газохолу (бензоспирту,
отриманого змішуванням спирту та бензину).
Включає збагачення уранових і торієвих руд.
Виробництво інших
основних
неорганічних хімічних
речовин
Виробництво
Включає виробництво радіоактивних речовин для
фармацевтичних
діагностичних (медичних) цілей.
препаратів і матеріалів
Виробництво ядерних Включає усі види економічної діяльності, які
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Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

20

*

20

*

20

*

20

*

*

КВЕД-2005

Код

24.11.0
24.12.0

24.13.0

24.14.0

24.15.0

24.16.0

24.17.0

24.20.0

24.30.0

24.41.0

24.42.0

Назва

КВЕД-2010

Код

Назва
матеріалів

Опис

відносилися до позиції 23.30.0,
зокрема плавлення та очищення урану від домішок.

Не включає:
- збагачення уранових і торієвих руд;
- виробництво радіоактивних речовин для
діагностичних (медичних) цілей;
- оброблення радіоактивних ядерних відходів,
пов'язане з їх подальшим перевезенням;
- розміщення та зберігання радіоактивних ядерних
відходів;
- герметизацію (пакування), підготовку та інше
оброблення ядерних відходів з метою їх зберігання.
38.12 Збирання небезпечних Включає оброблення радіоактивних ядерних відходів,
відходів
пов'язане з їх подальшим перевезенням.
38.22 Оброблення та
Включає:
видалення
- розміщення та зберігання радіоактивних ядерних
небезпечних відходів відходів;
- герметизацію (пакування), підготовку та інше
оброблення ядерних відходів з метою їх зберігання.
Виробництво
20.11 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
промислових газів
промислових газів
відносилися до позиції 24.11.0.
Виробництво
20.12 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
барвників та
барвників і пігментів
відносилися до позиції 24.12.0.
пігментів
Виробництво
20.13 Виробництво інших
Включає усі види економічної діяльності, які
іншої основної
основних
відносилися до позиції 24.13.0.
неорганічної
неорганічних хімічних
хімічної продукції
речовин
Виробництво
19.10 Виробництво коксу та Включає виробництво пеку та пекового коксу.
іншої основної
коксопродуктів
органічної
хімічної продукції
20.14 Виробництво інших
Включає усі види економічної діяльності, які
основних органічних
відносилися до позиції 24.14.0,
хімічних речовин
окрім виробництва пеку та пекового коксу.
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*
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*

*

*
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*
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*

10

*

10

*

10

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 24.17.0.

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 24.20.0.

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає також:
- виробництво непитного (синтетичного) етилового
спирту із зброджуваних продуктів;
- виробництво денатурованого етилового спирту.
Включає виробництво технічного карбонату амонію
та іншого карбонату амонію.

Виробництво
20.13 Виробництво інших
добрив та азотних
основних
сполук
неорганічних хімічних
речовин
20.15 Виробництво добрив і Включає усі види економічної діяльності, які
азотних сполук
відносилися до позиції 24.15.0.

Включає також виробництво:
- ґрунту для садіння горщикових рослин, у якому
торф є основним складовим компонентом;
- сумішей природної землі, піску, глини та
мінеральних речовин для садіння горщикових рослин.
20.16 Виробництво пластмас Включає усі види економічної діяльності, які
у первинних формах
відносилися до позиції 24.16.0.

Виробництво
пластмас у
первинних формах
Виробництво
20.17
синтетичного
каучуку
Виробництво
20.20
агрохімічної
продукції
Виробництво лаків 20.30
та фарб

Виробництво
основних
фармацевтичних
продуктів
Виробництво
фармацевтичних
препаратів і
матеріалів

Виробництво
синтетичного каучуку
в первинних формах
Виробництво
пестицидів та іншої
агрохімічної продукції
Виробництво фарб,
лаків і подібної
продукції, друкарської
фарби та мастик
21.10 Виробництво
основних
фармацевтичних
продуктів
21.20 Виробництво
фармацевтичних
препаратів і матеріалів

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 24.30.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 24.41.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 24.42.0,
окрім виробництва цементів для відновлення
кісткових тканин, стоматологічних наповнювачів та
цементів.
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КВЕД-2005

Код

24.51.0

24.52.0

24.61.0

24.62.0

24.63.0
24.64.0

24.65.0

Назва

КВЕД-2010

Код
Назва
32.50 Виробництво
медичних і
стоматологічних
інструментів і
матеріалів

24.70.0

25.11.0

25.12.0

25.13.0

Включає виробництво цементів для відновлення
кісткових тканин, стоматологічних наповнювачів та
цементів.

Виробництво мила 20.41
та миючих засобів,
засобів для
чищення та
полірування

Виробництво
парфумерних та
косметичних
засобів
Виробництво
вибухових
речовин

Виробництво мила та Включає усі види економічної діяльності, які
мийних засобів,
відносилися до позиції 24.51.0,
засобів для чищення та окрім виробництва косметичного мила.
полірування
Включає також виробництво паперу, серветок та
подібних матеріалів, просочених або покритих милом
або мийним засобом.
20.42 Виробництво
Включає виробництво косметичного мила.
парфумних і
косметичних засобів
20.42 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
парфумних і
відносилися до позиції 24.52.0.
косметичних засобів
Включає також виробництво солі для ванн.
20.51 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
вибухових речовин
відносилися до позиції 24.61.0.
Включає також виробництво бенгальських вогнів.

Виробництво клею 20.52 Виробництво клеїв
та желатину
20.59 Виробництво іншої
хімічної продукції,
н.в.і.у.
Виробництво
20.53 Виробництво ефірних
ефірних олій
олій
Виробництво
20.59 Виробництво іншої
фотоматеріалів
хімічної продукції,
н.в.і.у.
Виробництво
26.20 Виробництво
електронних носіїв
комп'ютерів і
даних
периферійного
устатковання

26.80 Виробництво
магнітних і оптичних
носіїв даних

24.66.0

Опис

Виробництво
іншої хімічної
продукції для
промислових
цілей

Виробництво
штучних та
синтетичних
волокон
Виробництво
ґумових шин,
покришок та
камер
Відновлення
протектора
ґумових шин та
покришок
Виробництво
інших ґумових
виробів

20.59 Виробництво іншої
хімічної продукції,
н.в.і.у.

Включає виробництво клеїв і приготування адгезивів
(засобів для склеювання), зокрема, клеїв та адгезивів
на гумовій основі.
Включає виробництво желатину та його похідних.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 24.63.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 24.64.0.

*
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*

10

*

10

*

10

*

*

*

10

*

10

*

10

*
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*
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*
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*

10

*

10

*

10

*

10

*
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Включає виробництво незаписаних карт флеш-пам'яті
та електронних флеш-карт (крім флеш-пристроїв для
запису даних).

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 24.65.0,
окрім виробництва незаписаних карт флеш-пам'яті
та електронних флеш-карт (крім флеш-пристроїв
для запису даних).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 24.66.0.

Включає також:
- виробництво присадок до мастил та палива;
- виробництво біопалива (наприклад, біодизелю) із
олійних, цукристих та крохмальних
сільськогосподарських культур;
- виробництво активованого вугілля.
20.60 Виробництво штучних Включає усі види економічної діяльності, які
і синтетичних волокон відносилися до позиції 24.70.0.

22.11 Виробництво гумових
шин, покришок і
камер; відновлення
протектора ґумових
шин і покришок
22.11 Виробництво гумових
шин, покришок і
камер; відновлення
протектора ґумових
шин і покришок
22.19 Виробництво інших
гумових виробів

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 25.11.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 25.12.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 25.13.0.
Включає також виробництво з'єднувальних елементів
для труб з ебоніту.
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КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код

Опис

Назва

32.50 Виробництво
медичних і
стоматологічних
інструментів і
матеріалів
32.99 Виробництво іншої
продукції, н.в.і.у.

Не включає:- виробництво гумових медичних
рукавичок;
- виробництво гумових рятувальних жилетів;
- ремонт та технічне обслуговування гумових
виробів, віднесених до позиції 25.13.0.
Включає виробництво гумових медичних рукавичок.

Виробництво
22.21 Виробництво плит,
плит, штаби, труб
листів, труб і профілів
та профілів з
із пластмас
пластмас

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 25.21.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування і монтажу
труб, трубок і шлангів з пластмас, у т.ч.
трубопроводів, на промислових підприємствах.

33.19 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування труб,
обслуговування інших трубок і шлангів з пластмас, у т.ч. трубопроводів, на
машин і устатковання промислових підприємствах.

25.22.0
25.23.0

33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання
Виробництво тари 22.22 Виробництво тари з
з пластмас
пластмас
Виробництво
22.23 Виробництво
будівельних
будівельних виробів із
виробів з пластмас
пластмас

Включає монтаж труб, трубок і шлангів з пластмас, у
т.ч. трубопроводів, на промислових підприємствах.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 25.22.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 25.23.0,
зокрема, виробництво металопластикових вікон.
Не включає:- збирання та установлення на місці
власно виготовлених пластмасових будинків;
- установлення (зведення) власно виготовлених
будівельних пластмасових виробів (віконних та
дверних блоків, полотен, коробок тощо);
- виробництво пластмасових електроізоляційних шин.
Включає виробництво пластмасових
електроізоляційних шин.

27.33 Виробництво
електромонтажних
пристроїв
41.20 Будівництво житлових Включає збирання та установлення на місці власно
і нежитлових будівель виготовлених пластмасових будинків.
43.32 Установлення
столярних виробів
25.24.0

Виробництво
інших виробів з
пластмас

22.29 Виробництво інших
виробів із пластмас
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Включає виробництво гумових рятувальних жилетів.

33.19 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування гумових
обслуговування інших виробів, віднесених до позиції 25.13.0.
машин і устатковання
25.21.0

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає установлення (зведення) власно
виготовлених будівельних пластмасових виробів
(віконних та дверних блоків, полотен, коробок тощо).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 25.24.0,
Включає також: виробництво целофанової плівки або
листів.

27.33 Виробництво
електромонтажних
пристроїв
32.99 Виробництво іншої
продукції, н.в.і.у.
33.19 Ремонт і технічне
обслуговування інших
машин і устатковання

Не включає:- виробництво ізоляційної електричної
арматури з пластмас;
- виробництво захисних головних уборів та інших
пристосовань з пластмас для забезпечення особистої
безпеки;
- ремонт вікон з органічного скла для літаків.
Включає виробництво ізоляційної електричної
арматури з пластмас.
Включає виробництво захисних головних уборів та
інших пристосовань з пластмас для забезпечення
особистої безпеки.
Включає ремонт вікон з органічного скла для літаків
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КВЕД-2005

КВЕД-2010

Код
26.11.0

Назва
Виробництво
листового скла

Код
Назва
23.11 Виробництво
листового скла

26.12.0

Формування та
оброблення
листового скла
Виробництво
ємностей зі скла
Виробництво
скловолокна
Виробництво та
оброблення інших
скляних виробів

23.12 Формування й
оброблення листового
скла
23.13 Виробництво
порожнистого скла
23.14 Виробництво
скловолокна
23.19 Виробництво й
оброблення інших
скляних виробів, у
тому числі технічних

26.13.0
26.14.0
26.15.0

26.21.0

26.22.0

26.23.0

26.24.0

26.25.0

26.26.0

26.30.0

26.40.0

26.51.0

Опис

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.11.0.

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.12.0.
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Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.13.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.14.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.15.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування і монтажу
скляних труб і трубок, систем скляних труб
(трубопроводів) на промислових підприємствах.
33.19 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування скляних
обслуговування інших труб і трубок, систем скляних труб (трубопроводів)
машин і устатковання на промислових підприємствах.
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання
23.41 Виробництво
господарських і
декоративних
керамічних виробів

Виробництво
господарських та
декоративних
керамічних
виробів
Виробництво
23.42 Виробництво
керамічних
керамічних санітарносанітарнотехнічних виробів
технічних виробів

Включає монтаж скляних труб і трубок, систем
скляних труб (трубопроводів) на промислових
підприємствах.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.21.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.22.0.

Виробництво
23.43 Виробництво
керамічних
керамічних
електроізоляторів
електроізоляторів та
та ізоляційної
ізоляційної арматури
арматури
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.23.0,
окрім монтажу керамічних електроізоляторів та
ізоляційної арматури.

Виробництво
інших технічних
керамічних
виробів

23.44 Виробництво інших
керамічних виробів
технічного
призначення

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.24.0.

Виробництво
інших керамічних
виробів не для
будівництва, н. в.
і. г.
Виробництво
вогнетривких
керамічних
виробів
Виробництво
керамічних плиток
та плит
Виробництво
цегли, черепиці та
інших будівельних
виробів з
випаленої глини

23.49 Виробництво інших
керамічних виробів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.25.0.

Виробництво
цементу

Включає монтаж керамічних електроізоляторів та
ізоляційної арматури (крім монтажу
електроізоляторів на лініях електропередач, який
відноситься до будівництва).

23.20 Виробництво
вогнетривких виробів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.26.0.

23.31 Виробництво
керамічних плиток і
плит
23.32 Виробництво цегли,
черепиці та інших
будівельних виробів із
випаленої глини

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.30.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.40.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування і монтажу
керамічних труб, жолобів і фітингів, систем
керамічних труб (трубопроводів) на промислових
підприємствах.
33.19 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування
обслуговування інших керамічних труб, жолобів і фітингів, систем
машин і устатковання керамічних труб (трубопроводів) на промислових
підприємствах.
33.20 Установлення та
Включає монтаж керамічних труб, жолобів і фітингів,
монтаж машин і
систем керамічних труб (трубопроводів) на
устатковання
промислових підприємствах.
23.51 Виробництво цементу

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.51.0.
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КВЕД-2005

Код
26.52.0

26.53.0

26.61.0

26.62.0

26.63.0

26.64.0

26.65.0

26.66.0

26.70.0

26.81.0

26.82.0

27.10.0

27.21.0

27.22.0

27.31.0

Назва
Виробництво
вапна

КВЕД-2010

Опис

Код
Назва
23.52 Виробництво вапна та
гіпсових сумішей

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.52.0.

Виробництво
23.52 Виробництво вапна та
гіпсових сумішей
гіпсових сумішей

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.53.0.

Виробництво
виробів з бетону
для будівництва

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.61.0,
окрім виробництва трубок з цементу, бетону або
штучного каменю не призначених для використання
в будівельних цілях.
Включає виробництво трубок з цементу, бетону або
штучного каменю не призначених для використання
в будівельних цілях.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.62.0.

23.61 Виготовлення виробів
із бетону для
будівництва

23.69 Виробництво інших
виробів із бетону,
гіпсу та цементу
Виробництво
23.62 Виготовлення виробів
виробів з гіпсу для
із гіпсу для
будівництва
будівництва
Виробництво
23.63 Виробництво
готових для
бетонних розчинів,
використання
готових для
бетонних сумішей
використання
Виробництво
23.64 Виробництво сухих
сухих будівельних
будівельних сумішей
сумішей
Виробництво
23.65 Виготовлення виробів
виробів з
із волокнистого
азбестоцементу та
цементу
волокнистого
цементу
Виробництво
23.69 Виробництво інших
інших виробів з
виробів із бетону,
бетону, гіпсу та
гіпсу та цементу
цементу
Оброблення
23.70 Різання, оброблення та
декоративного та
оздоблення
будівельного
декоративного та
каменю
будівельного каменю
Виробництво
абразивних
виробів

Виробництво
неметалевих
мінеральних
виробів, н. в. і. г.

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.21.0.

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.22.0.

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.31.0.

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.63.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.64.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.65.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.66.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.70.0.

Включає також виробництво надгробних пам'ятників
з каменю.
23.91 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
абразивних виробів
відносилися до позиції 26.81.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування і монтажу
жорен, гострильного та шліфувального каменю та
інших абразивних виробів.
33.19 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування жорен,
обслуговування інших гострильного та шліфувального каменю та інших
машин і устатковання абразивних виробів.
33.20 Установлення та
Включає монтаж жорен, гострильного та
монтаж машин і
шліфувального каменю та інших абразивних виробів.
устатковання

23.99 Виробництво
неметалевих
мінеральних виробів,
н.в.і.у.

Виробництво
24.10 Виробництво чавуну,
чавуну, сталі та
сталі та феросплавів
феросплавів
Виробництво труб 24.51 Лиття чавуну
та фітингів для
труб з чавуну
Виробництво труб 24.20 Виробництво труб,
та фітингів для
порожнистих профілів
труб зі сталі
і фітингів зі сталі
Холодне
24.31 Холодне волочіння
волочіння
прутків і профілів

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 26.82.0.
Включає також виробництво:
- виробів з асфальту або подібного матеріалу,
наприклад, основаних на асфальті адгезивів (клеїв) та
пеку кам'яновугільної смоли;
- вуглецевого і графітового волокна та подібної
продукції (крім електродів і електричних
пристосовань);
- шлаковати, силікатної та подібної мінеральної вати.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.10.0.
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КВЕД-2005

Код
27.32.0
27.33.0

27.34.0
27.41.0

27.42.0
27.43.0

Назва
Холодний прокат
штаби
Холодне
штампування та
гнуття
Виробництво
дроту
Виробництво
дорогоцінних
металів
Виробництво
алюмінію
Виробництво
свинцю, цинку та
олова

КВЕД-2010

Опис

Код
Назва
24.32 Холодний прокат
вузької штаби
24.33 Холодне штампування
та гнуття

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.32.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.33.0.

*

10

*

10

24.34 Холодне волочіння
дроту
24.41 Виробництво
дорогоцінних металів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.34.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.41.0.

*

10

*

*

24.42 Виробництво
алюмінію
24.43 Виробництво свинцю,
цинку та олова

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.42.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.43.0.

*

20

*

20

9

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

20

25.99 Виробництво інших
готових металевих
виробів, н.в.і.у.

Не включає виробництво:
- свинцевих, олов’яних і цинкових труб, трубок і
фітингів до них, у т.ч. муфт, колін, ніпелів,
штуцерів;
- олов’яних плит, листів, штаби завширшки більше
0,2мм; фольги завтовшки не більше 0,2мм без
урахування основи, порошку та лусочок.
Включає виробництво:
- свинцевих, олов’яних і цинкових труб, трубок і
фітингів до них, у т.ч. муфт, колін, ніпелів,
штуцерів;
- олов’яних плит, листів, штаби завширшки більше
0,2мм; фольги завтовшки не більше 0,2мм без
урахування основи, порошку та лусочок.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.44.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.45.0.

27.44.0

Виробництво міді 24.44 Виробництво міді

27.45.0

27.51.0

Виробництво
24.45 Виробництво інших
інших кольорових
кольорових металів
металів
Лиття чавуну
24.51 Лиття чавуну

27.52.0

Лиття сталі

24.52 Лиття сталі

27.53.0

Лиття легких
кольорових
металів
Лиття інших
кольорових
металів

24.53 Лиття легких
кольорових металів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.51.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.52.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.53.0.

24.54 Лиття інших
кольорових металів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 27.54.0.

27.54.0

28.11.0

Виробництво
будівельних
металевих
конструкцій

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає також кокільне лиття (лиття під тиском)
кольорових металів.
24.33 Холодне штампування Включає виробництво багатошарових панелей
та гнуття
(сендвіч-панелей) зі сталевих листів із покриттям.

25.11 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
будівельних металевих відносилися до позиції 28.11.0.
конструкцій і частин
конструкцій
Включає також:
- виробництво металевих каркасів або основ
конструкцій та їх частин (башт, щогл, ферм, мостів
тощо).
Не включає:
- виробництво багатошарових панелей (сендвічпанелей) зі сталевих листів із покриттям;
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж
будівельних металевих конструкцій;
- збирання та установлення на місці (будівельному
майданчику) власновиготовлених металевих
будинків.
Включає ремонт та технічне обслуговування
будівельних металевих конструкцій.

33.11 Ремонт і технічне
обслуговування
готових металевих
виробів
41.20 Будівництво житлових Включає збирання та установлення на місці
і нежитлових будівель (будівельному майданчику) власновиготовлених
металевих будинків.
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КВЕД-2005

Код

28.12.0

Назва

КВЕД-2010

Код
Назва
43.99 Інші спеціалізовані
будівельні роботи,
н.в.і.у.

Виробництво
25.12 Виробництво
будівельних
металевих дверей і
металевих виробів
вікон

43.32 Установлення
столярних виробів
28.21.0

Виробництво
металевих
резервуарів,
цистерн та
контейнерів

25.29 Виробництво інших
металевих баків,
резервуарів і
контейнерів
33.11 Ремонт і технічне
обслуговування
готових металевих
виробів
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

28.22.0

Виробництво
радіаторів та
котлів
центрального
опалення

25.21 Виробництво
радіаторів і котлів
центрального
опалення
33.11 Ремонт і технічне
обслуговування
готових металевих
виробів
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

28.30.0

Виробництво
парових котлів

25.30 Виробництво парових
котлів, крім котлів
центрального
опалення

33.11 Ремонт і технічне
обслуговування
готових металевих
виробів
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання
28.40.0

28.51.0

28.52.0

Кування,
25.50 Кування, пресування,
пресування,
штампування,
штампування,
профілювання;
профілювання;
порошкова металургія
порошкова
металургія
Оброблення та
25.61 Оброблення металів та
нанесення
нанесення покриття на
покриттів на
метали
метали
Загальні механічні 25.62 Механічне оброблення
операції
металевих виробів

Опис

Включає монтаж будівельних металевих конструкцій
власного виробництва.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 28.12.0,
окрім робіт з монтажу (установлення) металевих
вікон, дверей, воріт власного виробництва.
Включає також виробництво металевих порогів для
дверей.
Включає монтаж (установлення) металевих вікон,
дверей, воріт власного виробництва.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 28.21.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування і монтажу
металевих резервуарів, цистерн і контейнерів, не
призначених для опалення будинків.
Включає ремонт і технічне обслуговування металевих
резервуарів, цистерн і контейнерів, не призначених
для опалення будинків.
Включає монтаж металевих резервуарів, цистерн і
контейнерів, не призначених для опалення будинків
талевих резервуарів.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 28.22.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування і монтажу
котлів центрального опалення й радіаторів (крім
електричних).
Включає ремонт і технічне обслуговування котлів
центрального опалення й радіаторів (крім
електричних).
Включає монтаж котлів центрального опалення й
радіаторів (крім електричних).

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*
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*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 28.22.0.
Включає також виробництво частин суднових
парових або енергетичних котлів.
Не включає ремонт, технічне обслуговування і
монтаж генераторів водяної та іншої пари (окрім
котлів центрального опалення), систем металевих
труб (трубопроводів) на промислових підприємствах.
Включає ремонт і технічне обслуговування
генераторів водяної та іншої пари (окрім котлів
центрального опалення), систем металевих труб
(трубопроводів) на промислових підприємствах.
Включає монтаж генераторів водяної та іншої пари
(окрім котлів центрального опалення), включаючи
системи металевих труб (трубопроводів) на
промислових підприємствах.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 28.40.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 28.51.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 28.52.0.
Не включає загальне механічне оброблення та
ремонт:
- металевих конструкцій, металевих цистерн,
резервуарів і контейнерів, радіаторів та
парогенераторів (крім котлів центрального опалення),
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КВЕД-2005

Код

28.61.0

28.62.0

Назва

Виробництво
ножових виробів

Виробництво
інструментів

КВЕД-2010

Код

Назва

вогнепальної зброї (у т.ч. спортивної), інших
подібних металевих виробів;
- машин і устатковання.
33.11 Ремонт і технічне
Включає загальне механічне оброблення та ремонт
обслуговування
металевих конструкцій, металевих цистерн,
готових металевих
резервуарів і контейнерів, радіаторів та
виробів
парогенераторів (крім котлів центрального опалення),
вогнепальної зброї (у т.ч. спортивної), інших
подібних металевих виробів.
Включає загальне механічне оброблення та ремонт
33.12 Ремонт і технічне
обслуговування машин машин і устатковання.
і устатковання
промислового
призначення
25.71 Виробництво столових Включає усі види економічної діяльності, які
приборів
відносилися до позиції 28.61.0,
зокрема, виробництво сокир та різаків побутового
призначення.

25.73 Виробництво
інструментів

28.41 Виробництво
металообробних
машин
28.49 Виробництво інших
верстатів

28.92 Виробництво машин і
устатковання для
добувної
промисловості та
будівництва

28.63.0

28.71.0

Виробництво
замків

Виробництво
бочок та
аналогічних
металевих
ємностей

Опис

33.11 Ремонт і технічне
обслуговування
готових металевих
виробів
33.12 Ремонт і технічне
обслуговування машин
і устатковання
промислового
призначення
25.72 Виробництво замків і
дверних петель

33.11 Ремонт і технічне
обслуговування
готових металевих
виробів
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання
25.91 Виробництво сталевих
бочок і подібних
контейнерів

Не включає ремонт ножових виробів.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 28.62.0,
зокрема, виробництво сільськогосподарського
ручного інструменту, не оснащеного
електроприводом.
Не включає:
- виробництво свердел (бурових коронок) для
будівництва і добувної промисловості;
- виробництво вирубних ножів, виготовлених у
штампувальних цехах;
- виробництво лез для оброблення металів та інших
матеріалів, подібного ріжучого оснащення й
приналежностей, включаючи втулки, затискачі,
тримачі тощо для верстатів;
- ремонт і технічне обслуговування інструментів.
Включає виробництво лез для оброблення металів,
подібного ріжучого оснащення й приналежностей, у
т.ч. втулки, затискачі, тримачі тощо для верстатів.
Включає виробництво:
- вирубних ножів, виготовлених у штампувальних
цехах;
- лез для оброблення різних матеріалів (крім металів),
подібного ріжучого оснащення й приналежностей,
включаючи втулки, затискачі, тримачі тощо для
верстатів.
Включає виробництво свердел (бурових коронок) для
будівництва й добувної промисловості.

Включає ремонт і технічне обслуговування
інструментів.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група
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*

10

*

10

*
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*
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*

10

*

10

Включає ремонт і технічне обслуговування
інструментів до металообробних машин та верстатів.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 28.63.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування та
монтажу замків і складних запірних систем.
Включає ремонт і технічне обслуговування замків і
складних запірних систем.

Включає монтаж замків і складних запірних систем.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 28.71.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування і монтажу
сталевих бочок і подібних контейнерів місткістю до
300 л.
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КВЕД-2005

Код

28.72.0

28.73.0

28.74.0

28.75.0

КВЕД-2010

Код
Назва
33.11 Ремонт і технічне
обслуговування
готових металевих
виробів
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання
Виробництво
25.92 Виробництво легких
паковань з легких
металевих паковань
металів
Виробництво
25.93 Виробництво виробів з
виробів з дроту
дроту, ланцюгів і
пружин

Назва

29.11.3

29.11.4

Включає ремонт і технічне обслуговування сталевих
бочок і подібних контейнерів місткістю до 300 л.

*

10

Включає монтаж сталевих бочок і подібних
контейнерів місткістю до 300 л.

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 28.72.0.

*
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*
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*

10

*

10

*
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*
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*
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*
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*
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*

10

*

10

*

10

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 28.73.0,
зокрема, виробництво неізольованих металевих
кабелів.
Виробництво
25.93 Виробництво виробів з Включає виробництво ланцюгів і пружин.
дроту, ланцюгів і
кріпильних
пружин
засобів, ланцюгів і
пружин
25.94 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
кріпильних і
відносилися до позиції 28.74.0,
ґвинтонарізних
окрім виробництва ланцюгів і пружин.
виробів
Виготовлення
25.71 Виробництво столових Включає виробництво шабель, мечів, штиків тощо.
приборів
інших готових
металевих виробів
25.72 Виробництво замків і Включає виробництво вішалок та гачків для
дверних петель
капелюхів, пальто, рушників, посуду, щіток, ключів
тощо з недорогоцінних металів (крім виробництва
вішалок для пальто, які мають характеристики
меблів).
25.99 Виробництво інших
Включає усі види економічної діяльності, які
готових металевих
відносилися до позиції 28.75.0.
виробів, н.в.і.у.
Включає також виробництво суднових гребних
ґвинтів та лопатєй до них, якорів, дзвонів.

32.99 Виробництво іншої
продукції, н.в.і.у.

29.11.1

Опис

Виробництво
двигунів та турбін

Ремонт і технічне
обслуговування
двигунів та турбін

Монтаж двигунів
та турбін

33.11 Ремонт і технічне
обслуговування
готових металевих
виробів
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання
28.11 Виробництво двигунів
і турбін, крім
авіаційних,
автотранспортних і
мотоциклетних
двигунів
33.12 Ремонт і технічне
обслуговування машин
і устатковання
промислового
призначення
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Не включає:
- виробництво шабель, мечів, штиків тощо;
- виробництво вішалок та гачків для капелюхів,
пальто, рушників, посуду, щіток, ключів тощо з
недорогоцінних металів;
- виробництво металевих захисних шоломів та інших
металевих виробів особистої безпеки;
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж готових
металевих виробів, віднесених до позиції 28.75.0.
Включає виробництво металевих захисних шоломів
та інших металевих виробів особистої безпеки.

Включає ремонт і технічне обслуговування готових
металевих виробів, віднесених до позиції 28.75.0.

Включає монтаж готових металевих виробів,
віднесених до позиції 28.75.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 29.11.1.

Включає ремонт і технічне обслуговування двигунів
та турбін, окрім авіаційних, автомобільних та
мотоциклетних двигунів.

Включає монтаж двигунів та турбін, окрім
авіаційних, автомобільних та мотоциклетних
двигунів.
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КВЕД-2005

Код
29.12.1

29.12.2

29.12.3

29.13.0

29.14.0

29.21.0

Назва
Виробництво
насосів,
компресорів та
гідравлічних
систем

КВЕД-2010

Код
Назва
28.11 Виробництво двигунів
і турбін, крім
авіаційних,
автотранспортних і
мотоциклетних
двигунів
28.12 Виробництво
гідравлічного та
пневматичного
устатковання
28.13 Виробництво інших
помп і компресорів

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає виробництво вітряних двигунів
(вітротурбін).

Включає виробництво гідравлічного та
пневматичного устатковання.

Включає виробництво:
- негідравлічного устатковання;
- помп, спроектованих для установлення на двигунах
внутрішнього згоряння (масляних, водяних та
паливних помп для автотранспортних засобів тощо);
- ручних помп.
Включає ремонт і технічне обслуговування помп,
Ремонт і технічне 33.12 Ремонт і технічне
обслуговування
обслуговування машин компресорів та гідравлічних систем.
і устатковання
насосів,
промислового
компресорів та
призначення
гідравлічних
систем
Монтаж насосів, 33.20 Установлення та
Включає ремонт і технічне обслуговування помп,
компресорів та
монтаж машин і
компресорів та гідравлічних систем.
гідравлічних
устатковання
систем
Виробництво
28.12 Виробництво
Включає виробництво гідравлічних та пневматичних
кранів і клапанів
гідравлічного та
клапанів.
пневматичного
устатковання
28.14 Виробництво інших
Включає усі види економічної діяльності, які
кранів і клапанів
відносилися до позиції 29.13.0,
окрім:
- виробництва гідравлічних та пневматичних
клапанів;
- ремонту, технічного обслуговування та монтажу
кранів, клапанів та аналогічних пристосовань для
трубопроводів, корпусів котлів, резервуарів, цистерн
чи подібних металевих виробів.
33.12 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування кранів,
обслуговування машин клапанів та аналогічних пристосовань для
і устатковання
трубопроводів, корпусів котлів, резервуарів, цистерн
промислового
чи подібних металевих виробів.
призначення
33.20 Установлення та
Включає монтаж кранів, клапанів та аналогічних
монтаж машин і
пристосовань для трубопроводів, корпусів котлів,
устатковання
резервуарів, цистерн чи подібних металевих виробів.
Виробництво
28.15 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
підшипників,
підшипників,
відносилися до позиції 29.14.0,
зубчастих передач,
зубчастих передач,
окрім ремонту, технічного обслуговування та
елементів
елементів механічних монтажу підшипників, зубчастих передач, елементів
механічних
передач і приводів
механічних передач та приводів.
передач та
приводів
33.12 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування
обслуговування машин підшипників, зубчастих передач, елементів
і устатковання
механічних передач та приводів.
промислового
призначення
33.20 Установлення та
Включає монтаж підшипників, зубчастих передач,
монтаж машин і
елементів механічних передач та приводів.
устатковання
Виробництво
28.21 Виробництво духових Включає усі види економічної діяльності, які
печей та пічних
шаф, печей і пічних
відносилися до позиції 29.21.0,
пальників
пальників
окрім ремонту, технічного обслуговування та
монтажу печей та пічних пальників.
33.12 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування печей та
обслуговування машин пічних пальників.
і устатковання
промислового
призначення
33.20 Установлення та
Включає монтаж печей та пічних пальників.
монтаж машин і
устатковання
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КВЕД-2005

Код
29.22.1

29.22.2

29.23.0

29.24.1

29.24.3

29.24.4

29.31.0

Назва
Виробництва
підіймальнотранспортного
устатковання

КВЕД-2010

Код
Назва
28.22 Виробництво
підіймального та
вантажнорозвантажувального
устатковання

Опис

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 29.22.1.

Включає також виробництво вузлів і деталей
підіймального та вантажно-розвантажувального
устатковання.
Включає ремонт і технічне обслуговування
Ремонт, технічне 33.12 Ремонт і технічне
обслуговування та
обслуговування машин підіймального та вантажно-розвантажувального
і устатковання
устатковання (крім ліфтів та ескалаторів).
монтаж
промислового
підіймальнопризначення
транспортного
устатковання
33.20 Установлення та
Включає монтаж підіймального та вантажномонтаж машин і
розвантажувального устатковання (крім ліфтів та
устатковання
ескалаторів).
43.29 Інші будівельноВключає установлення, ремонт та технічне
монтажні роботи
обслуговування ліфтів та ескалаторів.
Виробництво
28.25 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
промислового
промислового
відносилися до позиції 29.23.0,
холодильного та
холодильного та
окрім ремонту, технічного обслуговування та
вентиляційного
вентиляційного
монтажу промислового холодильного та
устатковання
устатковання
вентиляційного устатковання.
33.12 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування
обслуговування машин промислового холодильного та вентиляційного
і устатковання
устатковання.
промислового
призначення
33.20 Установлення та
Включає монтаж промислового холодильного та
монтаж машин і
вентиляційного устатковання.
устатковання
Виробництво
28.29 Виробництво інших
Включає усі види економічної діяльності, які
інших машин та
машин і устатковання відносилися до позиції 29.24.1,
устатковання
загального
окрім виробництва апаратури лабораторного типу для
дистиляції, центрифуг та машин для ультразвукового
загального
призначення, н.в.і.у.
призначення
очищення лабораторного типу.
32.50 Виробництво
Включає виробництво апаратури лабораторного типу
медичних і
для дистиляції, центрифуг та машин для
стоматологічних
ультразвукового очищення лабораторного типу.
інструментів і
матеріалів
Монтаж інших
33.20 Установлення та
Включає монтаж інших машин і устатковання
машин та
монтаж машин і
загального призначення зокрема, монтаж
устатковання
устатковання
устатковання лабораторного типу.
загального
призначення
Включає ремонт і технічне обслуговування інших
Ремонт і технічне 33.12 Ремонт і технічне
обслуговування
обслуговування машин машин та устатковання загального призначення (крім
і устатковання
апаратури лабораторного типу для дистиляції,
інших машин та
промислового
центрифуг та машин для ультразвукового очищення
устатковання
загального
призначення
лабораторного типу).
призначення
33.13 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування
обслуговування
апаратури лабораторного типу для дистиляції,
електронного й
центрифуг та машин для ультразвукового очищення
оптичного
лабораторного типу.
устатковання
Виробництво
28.30 Виробництво машин і Включає усі види економічної діяльності, які
тракторів для
устатковання для
відносилися до позиції 29.31.0,
сільського та
сільського та лісового окрім монтажу, технічного обслуговування і ремонту
лісового
господарства
тракторів для сільського та лісового господарства.
господарства
33.12 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування тракторів
обслуговування машин для сільського та лісового господарства.
і устатковання
промислового
призначення
33.20 Установлення та
Включає монтаж тракторів для сільського та лісового
монтаж машин і
господарства.
устатковання
95.22 Ремонт побутових
приладів, домашнього
та садового
обладнання

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає ремонт і технічне обслуговування тракторів,
які керуються водієм, що йде поруч.
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КВЕД-2005

Код
29.32.1

29.32.4

29.41.0

29.42.0

29.43.1

Назва
Виробництво
інших машин та
устатковання для
сільського та
лісового
господарства

Ремонт, технічне
обслуговування і
монтаж інших
машин та
устатковання для
сільського та
лісового
господарства

КВЕД-2010

Код
Назва
28.30 Виробництво машин і
устатковання для
сільського та лісового
господарства

28.93 Виробництво машин і
устатковання для
виготовлення
харчових продуктів і
напоїв, перероблення
тютюну
33.12 Ремонт і технічне
обслуговування машин
і устатковання
промислового
призначення

33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання
95.22 Ремонт побутових
приладів, домашнього
та садового
обладнання
Виробництво
28.24 Виробництво ручних
портативних
електромеханічних і
електромеханічни
пневматичних
х та пневматичних
інструментів
ручних
інструментів
Виробництво
28.41 Виробництво
верстатів для
металообробних
оброблення
машин
металу
Виробництво
27.90 Виробництво іншого
інших верстатів
електричного
устатковання
28.29 Виробництво інших
машин і устатковання
загального
призначення, н.в.і.у.

Опис

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 29.32.1,
окрім виробництва машин для очищення, сортування,
калiбрування насіння, зерна, сухих бобових культур.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

10

*

10

Не включає ремонт газонокосарок.

*

10

Включає монтаж машин і устатковання для
сільського та лісового господарства (крім тракторів).

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції
29.51.1.

*

10

Включає монтаж машин і устатковання для
металургії.

*

10

*

10

Включає виробництво машин для очищення,
сортування, калiбрування насіння, зерна, сухих
бобових культур.

Включає ремонт і технічне обслуговування машин і
устатковання для сільського та лісового господарства
(крім тракторів).

Включає ремонт газонокосарок.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 29.41.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 29.42.0.

Включає виробництво ручних (портативних)
електричних паяльників та паяльних пістолетів.
Включає виробництво неелектричного устатковання
для зварювання та паяння.

28.49 Виробництво інших
верстатів

29.43.2

29.51.1

29.51.2

29.51.3

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 29.43.1,окрім виробництва
ручних (портативних) електричних паяльників та
паяльних пістолетів, неелектричного устатковання
для зварювання і паяння.
Ремонт, технічне 33.12 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування
обслуговування та
обслуговування машин портативних електромеханічних та пневматичних
монтаж верстатів
і устатковання
ручних інструментів, верстатів для оброблення
промислового
металів та інших верстатів.
призначення
33.20 Установлення та
Включає монтаж портативних електромеханічних та
монтаж машин і
пневматичних ручних інструментів, верстатів для
устатковання
оброблення металів та інших верстатів.
Виробництво
28.91 Виробництво машин і
машин та
устатковання для
устатковання для
металургії
металургії
Монтаж машин та 33.20 Установлення та
устатковання для
монтаж машин і
металургії
устатковання
Ремонт і технічне 33.12 Ремонт і технічне
обслуговування
обслуговування машин
машин та
і устатковання
устатковання для
промислового
металургії
призначення

Включає ремонт і технічне обслуговування машин і
устатковання для металургії.
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КВЕД-2005

Код
29.52.1

29.52.3

29.52.4

29.53.1

Назва
Виробництво
машин та
устатковання для
добувної
промисловості й
будівництва

КВЕД-2010

Код
Назва
28.92 Виробництво машин і
устатковання для
добувної
промисловості та
будівництва

29.53.3

29.54.1

29.54.2

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції
29.52.1,
зокрема, виробництво гусеничних тракторів,
тракторів для будівництва та добувної промисловості.

Не включає виробництво машин та устатковання для
оброблення ґрунту, каменя й руд, інших, не
віднесених до інших угруповань, (наприклад,
планувальників ґрунту).
28.99 Виробництво інших
Включає виробництво машин та устатковання для
машин і устатковання оброблення ґрунту, каменя й руд, інших, не
спеціального
віднесених до інших угруповань, (наприклад,
призначення, н.в.і.у.
планувальників ґрунту).
Ремонт і технічне 33.12 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування машин та
обслуговування
обслуговування машин устатковання для добувної промисловості й
машин та
і устатковання
будівництва.
устатковання для
промислового
добувної
призначення
промисловості й
будівництва
Монтаж машин та 33.20 Установлення та
Включає монтаж машин і устатковання для добувної
устатковання для
монтаж машин і
промисловості й будівництва.
добувної
устатковання
промисловості й
будівництва
Виробництво
28.30 Виробництво машин і Виробництво доїльних апаратів, вузлів та деталей до
машин та
устатковання для
них.
устатковання для
сільського та лісового
перероблення
господарства
сільгосппродуктів
28.93 Виробництво машин і
устатковання для
виготовлення
харчових продуктів і
напоїв, перероблення
тютюну

29.53.2

Опис

Монтаж машин та 33.20 Установлення та
устатковання для
монтаж машин і
перероблення
устатковання
сільгосппродуктів

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 29.53.1,
окрім виробництва доїльних апаратів, вузлів та
деталей до них.
Включає виробництво:
- машин для хлібопекарської промисловості,
виробництва макаронів, спагеті та подібних виробів
(хлібопекарських печей, змішувачів та роз'єднувачів
тіста, формувальних машин, хліборізок, роз’єднувачів
для тіста тощо);
- машин та устатковання для приготування
різноманітних харчових продуктів:
• машин для виробництва кондитерських виробів,
какао та шоколаду; для виробництва цукру; для
пивоваріння; для перероблення м’яса та птиці; для
перероблення фруктів, горіхів або овочів; для
перероблення риби, ракоподібних та інших
морепродуктів;
• машин для фільтрування та очищення;
• інших машин промислового призначення або для
виробництва харчових продуктів та напоїв.
Включає монтаж машин і устатковання для
перероблення сільгосппродуктів.

Включає також:
- установлення на суднах устатковання для
перероблення риби.
Включає:
Ремонт і технічне 33.12 Ремонт і технічне
обслуговування
обслуговування машин - ремонт і технічне обслуговування машин і
і устатковання
устатковання для перероблення сільгосппродуктів і
машин та
устатковання для
промислового
риби.
перероблення
призначення
сільгосппродуктів
Виробництво
28.94 Виробництво машин і Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 29.54.1.
машин та
устатковання для
устатковання для
виготовлення
виготовлення
текстильних, швейних,
текстильних,
хутряних і шкіряних
швейних,
виробів
хутряних та
шкіряних виробів
Ремонт, технічне 33.12 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування машин і
обслуговування і
обслуговування машин устатковання для виготовлення текстильних,
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КВЕД-2005

Код

Назва
монтаж машин та
устатковання для
виготовлення
текстильних,
швейних,
хутряних та
шкіряних виробів

КВЕД-2010

Код

Назва
і устатковання
промислового
призначення

33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання
29.55.1

29.55.2

29.56.1

Виробництво
28.95 Виробництво машин і
машин та
устатковання для
устатковання для
виготовлення паперу
виробництва
та картону
паперу та картону
Ремонт, технічне 33.12 Ремонт і технічне
обслуговування і
обслуговування машин
монтаж машин та
і устатковання
устатковання для
промислового
виробництва
призначення
паперу та картону
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання
Виробництво
25.73 Виробництво
машин та
інструментів
устатковання
спеціального
призначення, н. в.
і. г.
28.94 Виробництво машин і
устатковання для
виготовлення
текстильних, швейних,
хутряних і шкіряних
виробів

28.96 Виробництво машин і
устатковання для
виготовлення пластмас
і гуми
28.99 Виробництво інших
машин і устатковання
спеціального
призначення, н.в.і.у.

29.56.5

29.56.6

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

швейних, хутряних і шкіряних виробів.

Включає монтаж машин і устатковання для
виготовлення текстильних, швейних, хутряних і
шкіряних виробів.

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 29.55.1.

Включає ремонт і технічне обслуговування машин і
устатковання для виробництва паперу та картону.

Включає монтаж машин і устатковання для
виробництва паперу та картону.
Включає виробництво опок та моделей неливарного
призначення.

Включає виробництво:
- машин для друкування на текстилі;
- сушарок непобутового призначення для текстилю.

Включає виробництво машин для виробництва гуми
(у т.ч. шин) та пластмас.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 29.56.1,
зокрема, виробництво:
- сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи
картону та інших матеріалів (крім сушарок для
сільськогосподарської продукції та текстилю);
- устатковання для виготовлення черепиці, цегли,
керамічних паст для формування, труб, графітових
електродів, крейди для шкільних дощок, ливарних
форм тощо;
- устатковання для виготовлення напівпровідників;
- промислових роботів багатоцільового та
спеціального призначення;
- пересувних (механізованих) підпорів з гідравлічним
приводом.
Не включає виробництво:
- опок та моделей неливарного призначення;
- машин для друкування на текстилі;
- сушарок непобутового призначення для текстилю;
- машин для виробництва гуми (у т.ч. шин) та
пластмас.
Включає монтаж машин і устатковання спеціального
призначення.

Монтаж машин та 33.20 Установлення та
устатковання
монтаж машин і
спеціального
устатковання
призначення, н. в.
і. г.
Ремонт і технічне 33.12 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування машин і
обслуговування
обслуговування машин устатковання спеціального призначення.
машин та
і устатковання
устатковання
промислового
спеціального
призначення
призначення, н. в.
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КВЕД-2005

Код
29.60.0

КВЕД-2010

Назва
Код
Назва
і. г.
Виробництво зброї 25.40 Виробництво зброї та
та боєприпасів
боєприпасів

Опис

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 29.60.0.
Включає також виробництво:
- пневматичних або газових рушниць і пістолетів;
- балончиків для індивідуального захисту,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної
дії;
- вогнепальної мисливської та спортивної зброї,
вогнепальної зброї для самозахисту, боєприпасів до
цих видів зброї.

30.30

30.40

33.11

33.20

29.71.0

Виробництво
електричних
побутових
приладів

27.51

28.21

28.25

33.14

33.20

29.72.0

Виробництво
неелектричних
побутових
приладів

Не включає виробництво:
- міжконтинентальних балістичних ракет (ICBM);
- танків, броньованих автомобілів-амфібій та інших
військових автомобілів;
- ремонт, технічне обслуговування і монтаж зброї та
систем озброєння.
Включає виробництво міжконтинентальних
Виробництво
повітряних і космічних балістичних ракет (ICBM)
літальних апаратів,
супутнього
устатковання
Виробництво
Включає виробництво танків, броньованих
військових
автомобілів-амфібій та інших військових автомобілів.
транспортних засобів
Ремонт і технічне
Включає технічне обслуговування і ремонт зброї та
обслуговування
систем озброєння.
готових металевих
виробів
Установлення та
Включає монтаж зброї та систем озброєння.
монтаж машин і
устатковання
Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
електричних
відносилися до позиції 29.71.0.
побутових приладів
Не включає:
- виробництво електричних кімнатних обігрівачів
(камінів), призначених для стаціонарного
установлення, електричних підігрівачів для
плавальних басейнів;
- виробництво фронтонних вентиляторів, включаючи
стельові;
- монтаж, ремонт і технічне обслуговування
електричних побутових приладів, які використовують
для непобутових цілей.
Виробництво духових Включає виробництво електричних кімнатних
шаф, печей і пічних
обігрівачів (камінів), призначених для стаціонарного
пальників
установлення, електричних підігрівачів для
плавальних басейнів.
Виробництво
Включає виробництво фронтонних вентиляторів,
промислового
включаючи стельові.
холодильного та
вентиляційного
устатковання
Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування
обслуговування
електричних побутових приладів, які використовують
електричного
для непобутових цілей.
устатковання
Установлення та
Включає монтаж електричних побутових приладів,
монтаж машин і
які використовують для непобутових цілей.
устатковання

27.52 Виробництво
неелектричних
побутових приладів

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

*

*

20

*

20

*

20

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 29.72.0.
Не включає:
- виробництво неелектричного побутового
нагрівального устатковання, такого як прилади
сонячного обігрівання, парового опалення, масляного
обігрівання та подібного нагрівального устатковання.
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КВЕД-2005

Код

30.01.1

30.01.2

30.02.1

30.02.2

31.10.1

31.10.2

31.10.3

Назва

Виробництво
офісного
устатковання

Монтаж та
установлення
офісного
устатковання
Виробництво
електроннообчислювальних
машин та іншого
устатковання для
оброблення
інформації
Монтаж і
установлення
електроннообчислювальних
машин та іншого
устатковання для
оброблення
інформації

Виробництво
електродвигунів,
генераторів і
трансформаторів

КВЕД-2010

Код
Назва
28.21 Виробництво духових
шаф, печей і пічних
пальників

Включає виробництво неелектричного побутового
нагрівального устатковання, такого як прилади
сонячного обігрівання, парового опалення, масляного
обігрівання та подібного нагрівального устатковання.

26.20 Виробництво
комп'ютерів і
периферійного
устатковання

Включає виробництво:
- пристроїв введення та виведення даних, які
містять або не містять запам’ятовувальні пристрої в
одному корпусі (принтерів, копіювальних машин);
- машин, які виконують дві та більше з функцій
друку, копіювання і можуть під'єднуватися до машин
оброблення даних чи до мережі.*
28.23 Виробництво офісних Включає усі види економічної діяльності, які
машин і устатковання, відносилися до позиції 30.01.1,
крім комп'ютерів і
зокрема:
периферійного
- виробництво лічильних машин, касових апаратів,
устатковання
арифмометрів, франкувальних машин, друкарських
машин, устатковання для оброблення текстів,
стенографічних машин, устатковання для оброблення
пошти, сортувальних машин, фотокопірів тощо;
- виробництво заряджених картриджів.

33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Не включає:
- виробництво пристроїв введення та виведення
даних, які містять або не містять запам’ятовувальні
пристрої в одному корпусі (принтерів,
копіювальних машин);
- виробництво машин, які виконують дві та більше з
функцій друку, копіювання і можуть під'єднуватися
до машин оброблення даних чи до мережі.
Включає монтаж (установлення) офісного
устатковання.

26.20 Виробництво
комп'ютерів і
периферійного
устатковання

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 30.02.1.

33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Включає монтаж (установлення) комп'ютерів та
периферійного устатковання професійного
призначення підприємствами-виробниками.

Включає також виробництво пристроїв для
зчитування смарт-карток (карток із вбудованим
мікропроцесором).

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

62.09 Інша діяльність у
сфері інформаційних
технологій і
комп'ютерних систем
26.11 Виробництво
електронних
компонентів

Включає установлення персональних комп'ютерів та
периферійного устатковання підприємствамивиробниками.

*

10

Включає виробництво електронних трансформаторів
(з твердим діелектриком), котушок індуктивності,
дроселів та інших індукторів.

*

10

27.11 Виробництво
електродвигунів,
генераторів і
трансформаторів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 31.10.1,
окрім виробництва електронних трансформаторів (з
твердим діелектриком), котушок індуктивності,
дроселів та інших індукторів.
Включає ремонт і технічне обслуговування
електронних трансформаторів (з твердим
діелектриком), котушок індуктивності, дроселів та
інших індукторів.

*

10

*

10

*

10

*

10

Ремонт та технічне 33.13
обслуговування
електродвигунів,
генераторів і
трансформаторів
33.14

Монтаж
електродвигунів,
генераторів і
трансформаторів

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Ремонт і технічне
обслуговування
електронного й
оптичного
устатковання
Ремонт і технічне
обслуговування
електричного
устатковання
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Включає ремонт і технічне обслуговування
електродвигунів, генераторів, трансформаторів (крім
електронних).
Включає монтаж електродвигунів, генераторів і
трансформаторів.
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КВЕД-2005

Код
31.20.1

КВЕД-2010

Назва
Код
Назва
Виробництво
26.11 Виробництво
електророзподільн
електронних
ої та контрольної
компонентів
апаратури

Включає виробництво:
- електронних з’єднувачів, таких як циліндричні,
стендові та панельні, друковані електронні схеми
тощо;
- перемикачів (комутаторів) для електронних
приладів, таких як захвати, тумблери, балансири
тощо.
27.12 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
електророзподільчої та відносилися до позиції 31.20.1,
контрольної апаратури зокрема, виробництво плавких запобіжників,
автоматичних вимикачів та іншої апаратури для
захисту електричних ланцюгів, реле та інших
перемикачів, патронів ламп, штепселів та розеток.

27.33 Виробництво
електромонтажних
пристроїв

31.20.2

31.20.3

31.30.0

27.90 Виробництво іншого
електричного
устатковання
Ремонт і технічне 33.14 Ремонт і технічне
обслуговування
обслуговування
електророзподільн
електричного
ої та контрольної
устатковання
апаратури
Монтаж
33.20 Установлення та
електророзподільн
монтаж машин і
ої та контрольної
устатковання
апаратури
Виробництво
26.11 Виробництво
ізольованого
електронних
проводу та кабелю
компонентів
27.31 Виробництво
волоконно-оптичних
кабелів

Виробництво
гальванічних
елементів
(електричних
акумуляторів та
первинних
елементів)

Не включає виробництво:
- електронних з'єднувачів та перемикачів для
електронних приладів;
- штепселів, розеток, електричної апаратури для
переключення електричних ланцюгів або для
з'єднання електричних ланцюгів;
- обмежувачів напруги.
Включає виробництво:
- штепселів та розеток під напругу <= 1000 В (крім
патронів для ламп);
- електричної апаратури для перемикання або
з'єднання електричних ланцюгів напругою <= 1000 В.
Включає виробництво обмежувачів напруги.

*
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*
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*
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*

10

*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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Ремонт і технічне обслуговування
електророзподільної та контрольної апаратури.

Включає монтаж електророзподільної та контрольної
апаратури.

Включає виробництво змонтованих джгутів
(ізольованого проводу із з’єднувачами) для
електроніки: шнурів для принтерів, моніторів, USB
портів тощо.
Включає виробництво волоконно-оптичних кабелів
для передавання кодованих даних.

27.32 Виробництво інших
видів електронних і
електричних проводів
та кабелів

Включає виробництво ізольованих проводів, кабелів,
стрічок та інших ізольованих провідників без
з’єднувальних елементів.

27.90 Виробництво іншого
електричного
устатковання

Включає виробництво шнурів живлення,
подовжувачів та інших комплектів електричних
шнурів з ізольованими проводами та з'єднувальними
елементами.
Включає технічне обслуговування ізольованих
обмотувальних проводів, кабелів та коаксіальних
провідників зі з'єднувальними пристроями або без
них, електричних високовольтних проводів та кабелів
на напругу більше 1000 В.

33.14 Ремонт і технічне
обслуговування
електричного
устатковання

31.40.0

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

27.20 Виробництво батарей і Включає усі види економічної діяльності, які
акумуляторів
відносилися до позиції 31.40.0,
зокрема, виробництво:
- первинних елементів та батарей первинних
елементів, що містять діоксид марганцю, діоксид
ртуті, оксид срібла тощо;
- електричних акумуляторів та їх частин
(роз’єднувачів, корпусів, ковпачків);
- свинцево-кислотних, нікель-кадмієвих, нікельметалогідратних, літієвих, галетних сухих
акумуляторів, акумуляторів з рідким електролітом.
Не включає технічне обслуговування свинцевих
електричних акумуляторів для запуску двигунів
внутрішнього згоряння та інших свинцевих
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КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код

Назва

33.14 Ремонт і технічне
обслуговування
електричного
устатковання
31.50.0

Виробництво
27.40 Виробництво
електричних ламп
електричного
та
освітлювального
освітлювального
устатковання
устатковання

33.14 Ремонт і технічне
обслуговування
електричного
устатковання

31.61.0

Виробництво
електричного
устатковання для
двигунів і
транспортних
засобів

Опис

27.40 Виробництво
електричного
освітлювального
устатковання

29.31 Виробництво
електричного й
електронного
устатковання для
автотранспортних
засобів

акумуляторів, нікель-кадмієвих та нікель-залізних
електричних акумуляторів.
Включає технічне обслуговування свинцевих
електричних акумуляторів для запуску двигунів
внутрішнього згоряння та інших свинцевих
акумуляторів, нікель-кадмієвих та нікель-залізних
електричних акумуляторів.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 31.50.0,
зокрема:
- виробництво електричних освітлювальних ламп,
трубок, частин та компонентів до них (крім скляних
ємностей для гальванічних елементів), включаючи
лампи-спалахи одноразової дії;
- виробництво електричної освітлювальної арматури
побутового призначення, включаючи абажури (крім
скляних та пластмасових).
Не включає ремонт і технічне обслуговування:
- електричного переносного, настільного,
підлогового, нічного, підвісного, стельового та
настінного освітлювального устатковання
непобутового призначення;
- світильників та освітлювального устатковання
неелектричних;
- відмітних та інформаційних світлових знаків;
- прожекторів та освітлювачів вузьконаправленого
світла.
Включає ремонт і технічне обслуговування:
- електричного переносного, настільного,
підлогового, нічного, підвісного, стельового та
настінного освітлювального устатковання
непобутового призначення;
- світильників та освітлювального устатковання
неелектричних;
- відмітних та інформаційних світлових знаків;
- прожекторів та освітлювачів вузьконаправленого
світла.
Виробництво освітлювального устатковання для
автотранспортних засобів.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 31.61.0,
зокрема, виробництво:
- електричного устатковання для запалювання та
запуску двигунів внутрішнього згоряння (магнето,
індукторів запалювання, магнітоелектричних
генераторів постійного струму, котушок
запалювання, свічок запалювання, стартерів
електродвигунів, генераторів (динамо-машин,
генераторів змінного струму), регуляторів напруги
тощо;
- комплектів проводів, електропроводки та подібних
комплектів проводів або комплектів, що
застосовуються у двигунах внутрішнього згоряння;
- іншого електричного устатковання для
транспортних засобів, такого як склоочищувачі
(двірники), електричні склообігрівачі
(антиобліднювачі) та антизапотівачі скла.
Не включає:
- виробництво освітлювального устатковання для
автотранспортних засобів;
- ремонт і технічне обслуговування
електроустатковання для запалювання та запуску
двигунів внутрішнього згоряння;
- монтаж електричного устатковання для двигунів і
транспортних засобів, що здійснюється
підприємствами-виробниками.
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Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група
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КВЕД-2005

Код

31.62.1

Назва

КВЕД-2010

Код
Назва
33.14 Ремонт і технічне
обслуговування
електричного
устатковання

Включає ремонт і технічне обслуговування
електроустатковання для запалювання та запуску
двигунів внутрішнього згоряння.

*

10

33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Включає монтаж електричного устатковання для
двигунів і транспортних засобів, що здійснюється
підприємствами-виробниками.
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Виробництво
23.44 Виробництво інших
іншого
керамічних виробів
електричного
технічного
устатковання, н. в.
призначення
і. г.
25.99 Виробництво інших
готових металевих
виробів, н.в.і.у.

Включає виробництво керамічних та феритових
постійних електромагнітів.

Включає виробництво металевих постійних магнітів.

26.30 Виробництво
обладнання зв'язку

Включає виробництво протизламних та
протипожежних систем сигналізації.

26.51 Виробництво
інструментів і
обладнання для
вимірювання,
дослідження та
навігації

Включає виробництво міношукачів, випромінювачів
та відповідачів сигналів; генераторів сигналів;
металошукачів.

27.40 Виробництво
електричного
освітлювального
устатковання
27.90 Виробництво іншого
електричного
устатковання

Включає виробництво електроустатковання для
боротьби з комахами.

28.49 Виробництво інших
верстатів
28.99 Виробництво інших
машин і устатковання
спеціального
призначення, н.в.і.у.
29.31 Виробництво
електричного й
електронного
устатковання для
автотранспортних
засобів
30.20 Виробництво
залізничних
локомотивів та
рухомого складу

31.62.3

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Ремонт та технічне 33.13
обслуговування
іншого
електричного
устатковання, н. в.
і. г.
33.14

Ремонт і технічне
обслуговування
електронного й
оптичного
устатковання
Ремонт і технічне
обслуговування
електричного
устатковання

Включає виробництво:
- електромагнітів, вугільних та графітових електродів,
контактів та інших електричних виробів з вугілля та
графіту;
- прискорювачів заряджених частинок;
- дверних дзвінків та сигналізації, різноманітних
електричних приладів;
- електричних ізоляторів та електроізоляційної
арматури (крім скляних, керамічних та пластмасових)
для електричних машин та устатковання.
Включає виробництво машин для нанесення
електролітичних покриттів.
Включає виробництво устатковання для соляріїв.

Включає виробництво тахогенераторів.

Включає виробництво механічного та
електромеханічного обладнання сигналізації,
устатковання для забезпечення безпеки та керування
руху на залізничних шляхах, трамвайних коліях,
внутрішніх водних шляхах, автомобільних дорогах, у
місцях паркування, аеропортах тощо.
Включає ремонт міношукачів.

Включає ремонт і технічне обслуговування іншого
електричного устатковання, не віднесеного до інших
угруповань.
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КВЕД-2005

Код
31.62.4

32.10.0

КВЕД-2010

Назва
Код
Монтаж іншого
33.20
електричного
устатковання, н. в.
і. г.
Виробництво
26.11
електро- та
радіокомпонентів

10

Назва
Установлення та
монтаж машин і
устатковання
Виробництво
електронних
компонентів

26.12 Виробництво
змонтованих
електронних плат

27.90 Виробництво іншого
електричного
устатковання
33.13 Ремонт і технічне
обслуговування
електронного й
оптичного
устатковання

33.14 Ремонт і технічне
обслуговування
електричного
устатковання
32.20.1

Виробництво
передавальної
апаратури

26.20 Виробництво
комп'ютерів і
периферійного
устатковання

26.30 Виробництво
обладнання зв'язку

32.20.2

32.20.3

Ремонт та технічне 33.13
обслуговування
передавальної
апаратури

Ремонт і технічне
обслуговування
електронного й
оптичного
устатковання
95.12 Ремонт обладнання
зв'язку

Монтаж
передавальної
апаратури

33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Опис

Включає монтаж іншого електричного устатковання,
не віднесеного до інших угруповань.

Включає виробництво:
- електронних ламп, у т.ч. електронно-променевих
трубок (кінескопів), інших електровакуумних
приладів та їх частин (окрім скляних ємностей для
гальванічних елементів);
- друкованих електронних схем, гнучких та жорстких
(без прикріплених до них або вставлених компонентів
– мікромодулів);
- напівпровідників та пристосовань до них,
включаючи переривчасті (транзисторів, діодів,
тріодів тощо).
Включає виробництво:
- монолітних (аналогових) інтегральних та гібридних
інтегральних схем (у т.ч. кредитних, телефонних та
інших карток з інтегральними схемами), мікрозборок;
- смарт-карток.
Включає виробництво електричних конденсаторів
(силових, постійної та змінної ємності) і резисторів (у
т.ч. реостатів та потенціометрів).
Включає ремонт:
- електронних ламп, у т.ч. ремонт електроннопроменевих трубок (кінескопів), інших
електровакуумних приладів та їх частин (окрім
скляних ємностей для гальванічних елементів);
- друкованих електронних схем, гнучких та жорстких
(без прикріплених до них або вставлених компонентів
– мікромодулів);
- напівпровідників та пристосовань до них,
включаючи переривчасті (транзистори, діоди, тріоди
тощо).
Включає ремонт і технічне обслуговування іншого
електричного устатковання професійного
призначення: конденсаторів (силових, постійної та
змінної ємності) та резисторів (включаючи реостати
та потенціометри).
Включає виробництво:
- факсимільних апаратів;
- устатковання, яке виконує дві та більше функцій
(друк, копіювання або передавання факсиміле) і
можуть під'єднуватися до машин оброблення даних
чи до мережі.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 32.20.1,
зокрема:
- виробництво комутаційного устатковання для АТС,
радіотелефонів (окрім стільникових), устатковання
електрозв’язку в офісі, телефонів та устатковання для
передавання даних (мікшерів, матричних комутаторів
та міжмережних інтерфейсів);
- радіотелефонного устатковання, радіо- і
телевізійного передавального устатковання.
Не включає виробництво:
- факсимільних апаратів;
- устатковання, яке виконує дві та більше функцій
(друк, копіювання або передавання факсиміле) і
можуть під'єднуватися до машин оброблення даних
чи до мережі.
Включає технічне обслуговування і ремонт
електронної передавальної апаратури професійного
призначення.

Включає ремонт обладнання зв'язку (у комбінації з
його виробництвом).

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає монтаж устатковання зв'язку.
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КВЕД-2005

Код
32.30.1

КВЕД-2010

Назва
Код
Виробництво
26.11
апаратури для
приймання, запису
та відтворення
звуку і зображення
26.20

Назва
Виробництво
електронних
компонентів

Виробництво
комп'ютерів і
периферійного
устатковання
26.30 Виробництво
обладнання зв'язку

Опис

Включає виробництво голівок (зчитування сигналу,
запису, відтворення/запису тощо), голок фонографів.

Включає виробництво комп'ютерних проекторів
(відеовипромінювачів).

Включає виробництво:
- автовідповідачів;
- студійного устатковання для радіомовлення, такого
як устатковання для відтворення, передавальні та
приймаючі антени;
- пейджингового устатковання;
- радіо- та інфрачервоних пристроїв дистанційного
керування.
Включає усі види економічної діяльності, які
26.40 Виробництво
електронної апаратури відносилися до позиції 32.30.1,
побутового
Не включає виробництво:
призначення для
- голівок (зчитування сигналу, запису,
приймання,
відтворення/запису тощо), голок фонографів;
записування та
відтворювання звуку й - комп'ютерних проекторів (відеовипромінювачів);
зображення
- автовідповідачів;
- студійного устатковання для радіомовлення, такого
як устатковання для відтворення, передавальні та
приймаючі антени;
- пейджингового устатковання;
- радіо- та інфрачервоних пристроїв дистанційного
керування;
- частин та приналежностей радіолокаційного і
радіонавігаційного допоміжного обладнання;
- цифрових фотоапаратів;
- диктофонів.
26.51 Виробництво
Включає виробництво частин та приналежностей
інструментів і
радіолокаційного і радіонавігаційного допоміжного
обладнання для
обладнання.
вимірювання,
дослідження та
навігації
26.70 Виробництво
Включає виробництво цифрових фотоапаратів.
оптичних приладів і
фотографічного
устатковання

32.30.2

32.30.3

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

28.23 Виробництво офісних Включає виробництво диктофонів.
машин і устатковання,
крім комп'ютерів і
периферійного
устатковання
Ремонт і технічне 33.12 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування
обслуговування
обслуговування машин телефонних автовідповідачів.
апаратури для
і устатковання
приймання, запису
промислового
призначення
та відтворення
звуку і зображення
33.13 Ремонт і технічне
Включає:
обслуговування
- ремонт і технічне обслуговування апаратури
електронного й
професійного призначення для приймання, запису та
оптичного
відтворення звуку і зображення;
устатковання
- ремонт голівок (зчитування сигналу, запису та
зчитування сигналу, відтворення/запису тощо), голок
для фонографів.
Монтаж і
33.20 Установлення та
Включає монтаж і установлення апаратури
установлення
монтаж машин і
професійного призначення для приймання, запису та
апаратури для
устатковання
відтворення звуку і зображення.
приймання, запису
та відтворення
звуку і зображення
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КВЕД-2005

Код
33.10.1

КВЕД-2010

Назва
Код
Назва
Виробництво
26.60 Виробництво
медичної техніки,
радіологічного,
включаючи
електромедичного й
хірургічне
електротерапевтичног
устатковання, та
о устатковання
ортопедичних
пристосовань
32.50 Виробництво
медичних і
стоматологічних
інструментів і
матеріалів

33.10.2

33.10.3

33.20.1

32.99 Виробництво іншої
продукції, н.в.і.у.
Монтаж медичної 33.20 Установлення та
техніки,
монтаж машин і
включаючи
устатковання
хірургічне
устатковання, та
ортопедичних
пристосовань
Ремонт і технічне 33.13 Ремонт і технічне
обслуговування
обслуговування
медичної техніки,
електронного й
включаючи
оптичного
хірургічне
устатковання
устатковання, та
ортопедичних
пристосовань
Виробництво
26.51 Виробництво
контрольноінструментів і
вимірювальних
обладнання для
приладів
вимірювання,
дослідження та
навігації

26.70 Виробництво
оптичних приладів і
фотографічного
устатковання

28.29 Виробництво інших
машин і устатковання
загального
призначення, н.в.і.у.

Опис

Включає виробництво електромедичного та
електротерапевтичного устатковання, лазерного
устатковання медичного призначення,
кардіостимуляторів та слухових апаратів.

Включає виробництво:
- ортопедичних пристосовань та протезів;
- штучних зубів, мостів тощо, виготовлених в
стоматологічних лабораторіях без їх установлення;
- лабораторних стерилізаторів, медичних,
хірургічних, стоматологічних або ветеринарних
меблів;
- стоматологічних інструментів;
- очних протезів;
- металевих пластин та гвинтів для з'єднання
зламаних кісток, шприців, голок, катетерів, канюль
тощо;
- гідравлічних крісел для салонів краси та перукарень.
Включає виробництво протигазів (респіраторів).

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*
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*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає монтаж медичної техніки, у т.ч.
хірургічного устатковання.

Включає ремонт медичної техніки, у т.ч. хірургічного
устатковання.

Включає виробництво:
- бортових реєстраторів (чорних ящиків),
устатковання для розшукування, виявлення, навігації,
аеронавігації та підводної навігації, у т.ч.
радіогідроакустичних буїв;
- приладів контролю за станом навколишнього
середовища та приладів автоматичного контролю за
температурою, вологістю та подібними явищами;
- водомірів, електричних лічильників та лічильників
споживання електроенергії, води, газу, бензину тощо;
- лабораторних ваг, інкубаторів та різноманітної
лабораторної апаратури для вимірювання, тестування
тощо;
- апаратури для тестування сигналу електрозв’язку;
- інструментів для креслення, розмічування та
вимірювання (креслярських столів та машин,
розмічувальних інструментів тощо).
Включає виробництво:
- оптичних вимірювальних приладів, контрольних
пристроїв та інструментів, таких як оптичні
компаратори, оптичні (телескопічні) приціли та
протипожежне оптичне устатковання, устатковання
для оптичного орієнтування, тестування та контролю;
- фотометрів, далекомірів тощо;
- оптичних вимірювальних приладів.
Включає виробництво рівнів, сантиметрів (мірних
стрічок) і подібних ручних інструментів, точних
приладів (крім оптичних) для слюсарів і механіків.
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КВЕД-2005

Код

33.20.2

33.20.3

33.30.0

33.40.0

Назва

КВЕД-2010

Код
Назва
28.99 Виробництво інших
машин і устатковання
спеціального
призначення, н.в.і.у.

32.50 Виробництво
медичних і
стоматологічних
інструментів і
матеріалів
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Монтаж та
установлення
контрольновимірювальних
приладів
Ремонт та технічне 33.12
обслуговування
контрольновимірювальних
приладів
33.13

Проектування та
монтаж систем
керування
технологічними
процесами

Ремонт і технічне
обслуговування машин
і устатковання
промислового
призначення
Ремонт і технічне
обслуговування
електронного й
оптичного
устатковання

33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Виробництво
26.70 Виробництво
оптичних приладів
оптичних приладів і
та фотографічного
фотографічного
устатковання
устатковання

27.31 Виробництво
волоконно-оптичних
кабелів
28.99 Виробництво інших
машин і устатковання
спеціального
призначення, н.в.і.у.

Опис

Включає виробництво устатковання для
вирівнювання та балансування шин; балансувальне
устатковання (крім устатковання для балансування
коліс).

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає виробництво медичних термометрів.

Включає монтаж і установлення контрольновимірювальних приладів.

Включає ремонт і технічне обслуговування
устатковання для вирівнювання та балансування шин;
балансувального устатковання (крім устатковання
для балансування коліс), точних приладів (крім
оптичних) для слюсарів і механіків.
Включає:
- ремонт бортових реєстраторів (чорних ящиків),
устатковання для розшукування, виявлення, навігації,
аеронавігації та підводної навігації, у т.ч.
радіогідроакустичних буїв; приладів контролю за
станом навколишнього середовища та приладів
автоматичного контролю за температурою, вологістю
та подібними явищами; водомірів, електричних
лічильників та лічильників споживання
електроенергії, води, газу, бензину тощо;
- ремонт і технічне обслуговування неелектричних
високоточних вимірювальних приладів та апаратури.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 33.30.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 33.40.0.
Не включає:
- виробництво оптичних волокон, джгутів і
волоконно-оптичних кабелів;
- виробництво офтальмологічних виробів, окулярів
для корекції зору, сонцезахисних окулярів, лінз,
контактних лінз, захисних окулярів;
- монтажу, ремонту і технічного обслуговування
оптичних приладів і фотографічного устатковання.
Включає виробництво оптичних волокон, джгутів і
волоконно-оптичних кабелів для прямого
передавання зображень.
Включає виробництво фотоапаратури для
виготовлення напівпровідників.

32.50 Виробництво
медичних і
стоматологічних
інструментів і
матеріалів

Включає виробництво офтальмологічних виробів,
окулярів для корекції зору, сонцезахисних окулярів,
лінз, контактних лінз, захисних окулярів.

33.13 Ремонт і технічне
обслуговування
електронного й
оптичного
устатковання
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Включає ремонт і технічне обслуговування оптичних
приладів і фотографічного устатковання.

Включає монтаж оптичних приладів і фотографічного
устатковання.
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33.50.0

Назва
Виробництво
годинників

КВЕД-2010

Код
Назва
26.52 Виробництво
годинників

32.12 Виробництво
ювелірних і подібних
виробів

Опис

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 33.50.0,
окрім:
- виробництва годинникових ремінців та браслетів з
дорогоцінних та недорогоцінних металів;
- монтажу, ремонту і технічного обслуговування
приладів вимірювання часу промислового
призначення.
Включає виробництво годинникових ремінців та
браслетів з дорогоцінних металів.

32.13 Виробництво біжутерії Включає виробництво годинникових ремінців та
та подібних виробів
браслетів з металів (крім дорогоцінних).

34.10.0

Виробництво
автомобілів

33.13 Ремонт і технічне
обслуговування
електронного й
оптичного
устатковання
33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Включає ремонт і технічне обслуговування приладів
вимірювання часу промислового призначення.

28.92 Виробництво машин і
устатковання для
добувної
промисловості та
будівництва
29.10 Виробництво
автотранспортних
засобів

Включає виробництво позашляхових самоскидів.

Включає монтаж приладів вимірювання часу
промислового призначення.

34.20.0

34.30.0

Виробництво
автомобільних
кузовів, причепів
та напівпричепів

10

*

20

*

10

*

10

*

10

*

10

*

*

*

*

*

10

*

*

*

10

*

10

*

*

Не включає:
- виробництво позашляхових самоскидів, двигунів
для мотоциклів;
- установлення вузлів та складених автомобільних
деталей, складання автомобільних вузлів у процесі
виробництва автомобілів.
Включає виробництво двигунів для мотоциклів.

33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Включає установлення вузлів та складених
автомобільних деталей, складання автомобільних
вузлів у процесі виробництва автомобілів.

29.20 Виробництво кузовів
для автотранспортних
засобів, причепів і
напівпричепів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 34.20.0,

33.11 Ремонт і технічне
обслуговування
готових металевих
виробів
Виробництво
28.11 Виробництво двигунів
вузлів, деталей та
і турбін, крім
приладдя для
авіаційних,
автомобілів та їх
автотранспортних і
двигунів
мотоциклетних
двигунів
29.32 Виробництво інших
вузлів, деталей і
приладдя для
автотранспортних
засобів

*

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 34.10.0.
Включає також виробництво:
- автомобілів-бетонозмішувачів;
- всюдиходів, самоходів та подібних автомобілів,
включаючи гоночні автомобілі.

30.91 Виробництво
мотоциклів

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає також:
- переобладнання, монтаж, оснащення та корпусні
роботи на автотранспортних засобах;
- оснащення житлових автофургонів.
Не включає ремонт і технічне обслуговування
кузовів.
Включає ремонт і технічне обслуговування кузовів.

Включає виробництво:
- поршнів, поршневих кілець, карбюраторів і т. ін. для
усіх видів двигунів внутрішнього згоряння,
дизельних двигунів тощо;
- впускних та випускних клапанів для двигунів
внутрішнього згоряння.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 34.30.0,
окрім:
- виробництва поршнів, поршневих кілець,
карбюраторів і т. ін. для усіх видів двигунів

40

КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код

Опис

Назва

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

внутрішнього згоряння, дизельних двигунів тощо;
- виробництва впускних та випускних клапанів для
двигунів внутрішнього згоряння;
- складання механічного устатковання для
автотранспортних засобів.

35.11.0

35.12.0

Будування та
ремонт суден

33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Включає складання механічного устатковання для
автотранспортних засобів.

30.11 Будування суден і
плавучих конструкцій

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 35.11.0,
зокрема:
- будування плавучих переробних рибозаводів;
- виробництво секцій кораблів та плавучих
конструкцій;
- будування суден на повітряних подушках (крім
прогулянкових суден);
- перебудування (модернізацію та реконструкцію)
суден, обладнання суден, платформ, плавучих
конструкцій.

33.15 Ремонт і технічне
обслуговування суден
і човнів
Будування та
30.12 Будування
ремонт спортивнопрогулянкових і
прогулянкових
спортивних човнів
суден

33.15 Ремонт і технічне
обслуговування суден
і човнів
35.20.1

35.20.2

35.30.0

Виробництво
залізничного
рухомого складу

30.20 Виробництво
залізничних
локомотивів та
рухомого складу

Не включає:
- ремонт і поточне технічне обслуговування суден,
що виконується у плавучих доках.
Включає ремонт та поточне технічне обслуговування
суден, що виконується у плавучих доках.

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 35.12.0,
зокрема:
- будування прогулянкових суден на повітряних
подушках;
- перебудування (модернізацію та реконструкцію),
обладнання прогулянкових та спортивних човнів.
Не включає:
- ремонт і поточне технічне обслуговування
прогулянкових і спортивних човнів, що виконується у
плавучих доках.
Включає ремонт та поточне технічне обслуговування
прогулянкових і спортивних човнів, що виконується у
плавучих доках.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 35.20.1.

Включає також виробництво:
- механічного та електромеханічного обладнання
сигналізації, устатковання для забезпечення безпеки
та керування руху на залізничних шляхах чи
трамвайних коліях;
- обладнання та пристроїв для залізниць та
трамвайних колій (хрестовин тощо).
Ремонт і технічне 33.17 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування
обслуговування
обслуговування інших залізничного рухомого складу.
залізничного
транспортних засобів
рухомого складу
Виробництво
літальних
апаратів,
включаючи
космічні

*

28.99 Виробництво інших
машин і устатковання
спеціального
призначення, н.в.і.у.

Включає виробництво устатковання для запуску
повітряних літальних апаратів, катапульт для
авіаносців та подібного устатковання.

30.30 Виробництво
повітряних і космічних
літальних апаратів,
супутнього
устатковання

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 35.30.0.
Включає також:
- виробництво штучних супутників;
- капітальний ремонт, реконструкцію повітряних
літальних апаратів та їх двигунів.
Не включає:
- виробництво устатковання для запуску повітряних
літальних апаратів, катапульт для авіаносців та
подібного устатковання;
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- ремонт (окрім капітального ремонту та
реконструкції) і технічне обслуговування повітряних
літальних апаратів;
- монтаж і встановлення устатковання повітряних
літальних апаратів.
33.16 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування
обслуговування
повітряних літальних апаратів, окрім їх капітального
повітряних і космічних ремонту та реконструкції.
літальних апаратів

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

10

33.20 Установлення та
монтаж машин і
устатковання

Включає монтаж та установлення устатковання
повітряних літальних апаратів.

*

10

35.41.0

Виробництво
мотоциклів

30.91 Виробництво
мотоциклів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 35.41.0.

*

10

35.42.0

Виробництво
велосипедів

30.92 Виробництво
велосипедів, дитячих
та інвалідних колясок
30.92 Виробництво
велосипедів, дитячих
та інвалідних колясок

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 35.42.0.

*

10

*

10

10

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає ремонт і технічне обслуговування візків для
підіймального і вантажно-розвантажувального
устатковання.

*

10

Включає ремонт і технічне обслуговування візків,
возів та фургонів із використанням живої тяги (крім
магазинних).

5

10

Включає виробництво сидінь для автотранспортних
засобів (крім сидінь для мотоциклів, велосипедів,
інвалідних колясок).

*

10

Включає виробництво сидінь для суден.

*

10

Включає виробництво сидінь для залізничних
вагонів.

*

10

35.43.0

35.50.0

Виробництво
інвалідних
колясок

Виробництво
інших
транспортних
засобів, н. в. і. г.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 35.43.0,
окрім ремонту і технічного обслуговування
інвалідних колясок.
33.17 Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування
обслуговування інших інвалідних колясок.
транспортних засобів
28.22 Виробництво
підіймального та
вантажнорозвантажувального
устатковання

Включає виробництво ручних візків, що є частиною
промислового устатковання.

30.99 Виробництво інших
Включає усі види економічної діяльності, які
транспортних засобів і відносилися до позиції 35.50.0,
обладнання, н.в.і.у.
зокрема, виробництво візків для покупок у магазинах
тощо.

31.01 Виробництво меблів
для офісів і
підприємств торгівлі

33.11 Ремонт і технічне
обслуговування
готових металевих
виробів
33.12 Ремонт і технічне
обслуговування машин
і устатковання
промислового
призначення
33.17 Ремонт і технічне
обслуговування інших
транспортних засобів
36.11.0

Виробництво
29.32 Виробництво інших
меблів для сидіння
вузлів, деталей і
приладдя для
автотранспортних
засобів
30.11 Будування суден і
плавучих конструкцій
30.20 Виробництво
залізничних

Не включає:
- виробництво ручних візків, що є частиною
промислового устатковання;
- виробництво декоративних ресторанних візків,
таких як мобільні візки для десертів, візки для
готових страв;
- ремонт і технічне обслуговування магазинних візків,
візків підіймального і вантажно-розвантажувального
устатковання, візків, возів та фургонів із
використанням живої тяги.
Включає виробництво декоративних ресторанних
візків, таких як мобільні візки для десертів, візки для
готових страв.

Включає ремонт і технічне обслуговування
магазинних візків.
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30.30

31.01

31.02
31.09
33.16

33.17

95.24

36.12.0

36.13.0

Назва
локомотивів та
рухомого складу
Виробництво
повітряних і космічних
літальних апаратів,
супутнього
устатковання
Виробництво меблів
для офісів і
підприємств торгівлі
Виробництво
кухонних меблів
Виробництво інших
меблів
Ремонт і технічне
обслуговування
повітряних і космічних
літальних апаратів
Ремонт і технічне
обслуговування інших
транспортних засобів
Ремонт меблів і
домашнього начиння

Виробництво
31.01 Виробництво меблів
меблів для офісів
для офісів і
та підприємств
підприємств торгівлі
торгівлі
95.24 Ремонт меблів і
домашнього начиння
Виробництво
кухонних меблів

31.02 Виробництво
кухонних меблів

95.24 Ремонт меблів і
домашнього начиння
36.14.0

36.15.0
36.21.0
36.22.0

36.30.1

36.30.2

Виробництво
інших меблів

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає виробництво сидінь для повітряних
літальних апаратів.

Включає виробництво крісел та сидінь для офісів та
магазинів, лабораторій, театрів, кінотеатрів тощо.
Включає виробництво кухонних меблів для сидіння.
Включає виробництво диванів, диванів-ліжок, кріселліжок та м’яких куточків.
Включає ремонт сидінь для повітряних літальних
апаратів.

Включає ремонт сидінь для залізничних та
трамвайних вагонів.
Включає ремонт і технічне обслуговування меблів
для сидіння, оббивання та набивання диванів та
стільців.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 36.12.0,
окрім ремонту і відновлення офісних меблів.
Включає ремонт і відновлення офісних меблів.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 36.13.0,
окрім ремонту, обслуговування та відновлення
кухонних меблів (крім меблів для сидіння).
Включає ремонт, обслуговування та відновлення
кухонних меблів (крім меблів для сидіння).

31.09 Виробництво інших
меблів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 36.14.0,
окрім ремонту, обслуговування та відновлення інших
меблів для дому.
95.24 Ремонт меблів і
Включає ремонт, обслуговування та відновлення
домашнього начиння
інших меблів для дому.
Виробництво
31.03 Виробництво матраців Включає усі види економічної діяльності, які
матраців
відносилися до позиції 36.15.0.
Виробництво
32.11 Карбування монет
Включає усі види економічної діяльності, які
монет та медалей
відносилися до позиції 36.21.0.
Виробництво
32.12 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
ювелірних виробів
ювелірних і подібних відносилися до позиції 36.22.0.
виробів
Включає також:
- виробництво виробів технічного та лабораторного
призначення з дорогоцінних металів (крім
інструментів та їх частин): тиглів, шпателів, анодів з
гальванічним покриттям тощо;
- виробництво годинникових ремінців, браслетів та
портсигарів з дорогоцінних металів;
- отримання крихти та порошків природного або
штучного дорогоцінного чи напівдорогоцінного
каміння.
Виробництво
32.20 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
музичних
музичних інструментів відносилися до позиції 36.30.1.
інструментів
Ремонт,
33.19 Ремонт і технічне
Включає реставрацію органів та інших старовинних
обслуговування та
обслуговування інших музичних інструментів.
установлення
машин і устатковання
музичних
інструментів
33.20 Установлення та
Включає установлення музичних інструментів.
монтаж машин і
устатковання
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КВЕД-2005

Код

36.40.0

Назва

Виробництво
спортивних
товарів

КВЕД-2010

Код
Назва
95.29 Ремонт інших
побутових виробів і
предметів особистого
вжитку
32.30 Виробництво
спортивних товарів

32.99 Виробництво іншої
продукції, н.в.і.у.

36.50.0

Виробництво ігор 26.40 Виробництво
та іграшок
електронної апаратури
побутового
призначення для
приймання,
записування та
відтворювання звуку й
зображення
28.99 Виробництво інших
машин і устатковання
спеціального
призначення, н.в.і.у.
32.40 Виробництво ігор та
іграшок

Опис

Включає ремонт та обслуговування музичних
інструментів, настроювання фортепіано.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 36.40.0,
зокрема, виробництво шкіряних спортивних
рукавичок та спортивних головних уборів.
Не включає виробництво пристосовань для
закупорювання вух та носа (наприклад, протекторів
для плавання).
Включає виробництво пристосовань для
закупорювання вух та носа (наприклад, протекторів
для плавання).

Включає виробництво автоматичного устатковання
для боулінгу (наприклад, пінсеттерів).

36.63.0

Виробництво
біжутерії

32.13 Виробництво біжутерії Включає усі види економічної діяльності, які
та подібних виробів
відносилися до позиції 36.61.0.

Виробництво
мітел та щіток

22.19 Виробництво інших
ґумових виробів
32.91 Виробництво мітел і
щіток

Виробництво
13.99 Виробництво інших
іншої продукції, н.
текстильних виробів,
в. і. г.
н.в.і.у.
15.12 Виробництво
дорожніх виробів,
сумок, лимарносідельних виробів зі
шкіри та інших
матеріалів
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Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 36.50.0.

33.13 Ремонт і технічне
обслуговування
електронного й
оптичного
устатковання
33.19 Ремонт і технічне
Включає ремонт і обслуговування автоматів для гри в
обслуговування інших пінбол та інших грошових ігрових автоматів,
машин і устатковання автоматичного устатковання для кегельбану та
боулінгу тощо.
33.20 Установлення та
Включає установлення автоматів для гри в пінбол та
монтаж машин і
інших грошових ігрових автоматів, автоматичного
устатковання
устатковання для кегельбану та боулінгу тощо.

36.62.0

5

Включає виробництво відеоігрових приставок
(консолей).

Не включає:
- виробництво відеоігрових приставок (консолей);
- виробництво автоматичного устатковання для
боулінгу (наприклад, пінсеттерів);
- ремонт і обслуговування електронного устатковання
кегельбанів та подібного устатковання інших
настільних або кімнатних ігор;
- установлення, ремонт і обслуговування автоматів
для гри в пінбол та інших грошових ігрових
автоматів, автоматичного устатковання для
кегельбану та боулінгу тощо.
Включає ремонт і обслуговування електронного
устатковання кегельбанів та подібного устатковання
інших настільних або кімнатних ігор.

36.61.0

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає виробництво гумових щіток.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 36.62.0,
окрім виробництва гумових щіток.
Включає виробництво пухівок і тампонів для
нанесення косметики.
Включає виробництво батогів та стеків для коней.
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КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код
Назва
16.29 Виробництво інших
виробів із деревини;
виготовлення виробів
з корка, соломки та
рослинних матеріалів
для плетіння
17.29 Виробництво інших
виробів з паперу та
картону

Опис

Включає виробництво:
- ручок для парасоль, тростин тощо;
- заготовок для виготовлення люльок для паління.

Включає виробництво дрібних недорогих товарів з
паперу (конфетті, серпантину, карнавальних масок,
капелюхів тощо).

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група
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10

*

10

20.51 Виробництво
вибухових речовин
22.19 Виробництво інших
ґумових виробів
22.23 Виробництво
будівельних виробів із
пластмас

Включає виробництво сірників.

*

20

Включає виробництво гумових гребінців, шпильок
для волосся, бігуді тощо.
Включає виробництво лінолеуму і твердого
непластмасового покриття для підлоги, еластичного
покриття для підлоги, таких як вініл, тощо.

*

10

*

10

22.29 Виробництво інших
виробів із пластмас

Включає виробництво мундштуків, гребінців, бігуді,
галантерейних виробів тощо з пластмас.

*

10

25.99 Виробництво інших
готових металевих
виробів, н.в.і.у.

Включає виробництво металевих термосів та пляшок,
значків та знаків військової відзнаки, бігуді,
гребінців, ручок та каркасів для парасоль.

10

10

28.23 Виробництво офісних
машин і устатковання,
крім комп'ютерів і
периферійного
устатковання
28.99 Виробництво інших
машин і устатковання
спеціального
призначення, н.в.і.у.
30.92 Виробництво
велосипедів, дитячих
та інвалідних колясок
32.99 Виробництво іншої
продукції, н.в.і.у.

Включає виробництво шкільних дощок та дощок для
писання маркерами.
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33.11

33.12

33.17

33.20

Включає виробництво каруселей, гойдалок,
устатковання для тирів та інших ярмаркових
атракціонів.
Включає виробництво дитячих колясок.

Виробництво:
- канцелярського приладдя (ручок та олівців усіх
видів, фломастерів, крейди для малювання та для
кравців;
- парасоль, тростин, ґудзиків, застібок-блискавок;
- перук та інших виробів з волосу;
- запальничок, газових балончиків для
перезарядження запальничок;
- виробів для проведення свят, карнавалів та інших
розваг (крім аналогічних виробів з паперу);
- бігуді, гребінців та шпильок (крім металевих,
гумових та пластмасових);
- демонстраційних моделей та чучел;
- свічок, штучних квітів, сит та решіт, виробів з
оброблених коралів, панцирів черепах, кістки,
бурштину, сепіоліту, гагату і т. ін.)
- виробів народних художніх промислів, оберегів з
природних матеріалів (шишок, квасолі, колосків,
насіння тощо) і т. ін.
Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування
обслуговування
конторського приладдя (металевих дощок для
готових металевих
писання, ручних штемпелів для датування,
виробів
запечатування та нумерації, компостерів, ручних
друкувальних верстатів), садових парасоль.
Ремонт і технічне
Включає ремонт і технічне обслуговування
обслуговування машин каруселей, гойдалок та атракціонів.
і устатковання
промислового
призначення
Ремонт і технічне
Включає ремонт дитячих колясок.
обслуговування інших
транспортних засобів
Установлення та
Включає установлення каруселей, гойдалок та
монтаж машин і
атракціонів.
устатковання
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КВЕД-2005

Код
37.10.0

37.20.0

40.11.0

40.12.0
40.13.0

40.21.0
40.22.0

40.30.0

41.00.0

45.11.0

КВЕД-2010

Назва
Код
Оброблення
38.31
металевих відходів
та брухту
38.32

Назва
Демонтаж
(розбирання) машин і
устатковання
Відновлення
відсортованих відходів

Опис

Включає розбирання металевих предметів, що
вийшли з ладу, старих автомобілів, суден, пральних
машин, велосипедів тощо.
Включає оброблення металевих відходів та брухту, а
також металевих виробів, уживаних або невживаних,
з метою отримання вторинної сировини механічним
подрібненням металевих предметів з подальшим їх
сортуванням та сепарацією, різання та пресування.

Включає також отримання металів з фотографічних
відходів, наприклад, з фіксуючих розчинів чи
фотографічної плівки та фотопаперу.
Оброблення
38.31 Демонтаж
Включає отримання неметалевої вторинної сировини
неметалевих
(розбирання) машин і в результаті розбирання машин та устатковання, що
відходів та брухту
устатковання
вийшли з ладу.
38.32 Відновлення
Включає усі види економічної діяльності, які
відсортованих відходів відносилися до позиції 37.20.0,
окрім отримання неметалевої вторинної сировини в
результаті розбирання машин та устатковання, що
вийшли з ладу.
Виробництво
35.11 Виробництво
Включає усі види економічної діяльності, які
електроенергії
електроенергії
відносилися до позиції 40.11.0,
окрім поводження з відпрацьованими (опроміненими)
тепловиділяючими елементами (картриджами)
ядерних реакторів.
38.12 Збирання
Включає поводження з відпрацьованими
небезпечних відходів (опроміненими) тепловиділяючими елементами
(картриджами) ядерних реакторів.
Передача
електроенергії
Розподілення та
постачання
електроенергії

Виробництво
газу
Розподілення та
постачання газу

Постачання пари
та гарячої води

35.12 Передача
електроенергії
35.13 Розподілення
електроенергії

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 40.12.0.
Включає експлуатацію місцевих (локальних) мереж,
призначених для передачі електроенергії від
магістральної електромережі до споживача.

35.14 Торгівля
електроенергією

Включає:
- продаж електроенергії споживачам;
- діяльність посередників або представників, які
організовують постачання електроенергії через
мережі електропередач, що експлуатуються іншими
особами.

35.21 Виробництво газу
35.22 Розподілення
газоподібного палива
через місцеві
(локальні)
трубопроводи
35.23 Торгівля газом через
місцеві (локальні)
трубопроводи

35.30 Постачання пари,
гарячої води та
кондиційованого
повітря

Збирання,
36.00 Забір, очищення та
очищення та
постачання води
розподілення
води
Розбирання та
43.11 Знесення
знесення
будівель; земляні
роботи
43.12 Підготовчі роботи на
будівельному
майданчику

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 40.21.0.
Включає експлуатацію місцевих (локальних) мереж
газопостачання.

Включає:
- продаж газу споживачам через систему місцевих
(локальних) мереж газопостачання;
- діяльність посередників або представників, які
організовують постачання газу місцевими
(локальними) розподільними газопроводами, що
експлуатуються іншими особами.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

*

*

10

*

10

*

10

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 40.30.0.
Включає також надання послуг із централізованого
опалення будинків.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 41.00.0.

Включає розбирання та знесення будівель та споруд.

Включає:
- розчищення будівельних майданчиків;
- земляні роботи;
- підготовку ділянок для гірничих робіт;
- підривні роботи (включаючи послуги піротехніків,
пов'язані з будь-якими видами діяльності);
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КВЕД-2005

Код

45.12.0
45.21.1

45.21.2

Назва

Розвідувальне
буріння
Будівництво
будівель

КВЕД-2010

Код

Опис

Назва

43.13 Розвідувальне
буріння
41.20 Будівництво
житлових і
нежитлових будівель

Будівництво
42.12 Будівництво
мостів, шляхових
залізниць і
естакад, тунелів
метрополітену
та метрополітену
42.13 Будівництво мостів і
тунелів

- дренаж будівельних майданчиків,
cільськогосподарських та лісогосподарських земель.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.12.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.21.1,
окрім будівництва будівель та споруд підприємств
енергетики, гірничодобувної та металургійної
промисловості.
Включає будівництво метро (прокладання рейкових
шляхів, крім будівництва тунелів метро).

Включає будівництво мостів, у т.ч. шляхопроводів
для надземних автомобільних доріг, віадуків і
тунелів.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

Включає також будівництво тунелів метро.
45.21.3

Будівництво
магістральних
трубопроводів,
ліній зв’язку та
енергопостачанн
я

42.21 Будівництво
трубопроводів

42.22 Будівництво споруд
електропостачання та
телекомунікацій

45.21.4

Будівництво
місцевих
трубопроводів,
ліній зв’язку та
енергопостачанн
я

42.21 Будівництво
трубопроводів

42.22 Будівництво споруд
електропостачання та
телекомунікацій

45.21.5

45.21.6

Будівництво
підприємств
енергетики,
добувної та
обробної
промисловості

42.99 Будівництво інших
споруд, н.в.і.у.

Будівництво
інших споруд

42.99 Будівництво інших
споруд, н.в.і.у.
43.99 Інші спеціалізовані
будівельні роботи,
н.в.і.у.

45.21.7

45.22.0

45.23.0

Включає будівництво магістральних трубопроводів, у
тому числі газо-, нафто- та водопроводів.

Включає будівництво:
- магістральних наземних і підземних ліній
електропередач, у т.ч. для залізниць;
- магістральних наземних та підземних
комунікаційних ліній.
Включає:
- будівництво місцевих трубопроводів
(водопровідних, теплових, каналізаційних і
газопровідних мереж);
- роботи з монтажу технологічних трубопроводів.
Будівництво місцевих мереж зв’язку та
електропередач, допоміжних інженерних споруд:
вуличних розподільних мереж ліній електропередач,
наземних і підземних місцевих телефонних та інших
комунікаційних ліній.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.21.5,
зокрема, будівництво промислових будівель та
споруд підприємств енергетики, гірничодобувної та
металургійної промисловості.

Включає будівництво споруд спортивного та
рекреаційного призначення: стадіонів, спортивних
майданчиків тощо.
Включає будівництво відкритих плавальних басейнів.

Монтаж та
встановлення
збірних
конструкцій

41.20 Будівництво
житлових і
нежитлових будівель

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.21.7,
зокрема, зведення будівель зі збірних конструкцій на
місці ведення робіт.

Виготовлення
каркасних
конструкцій і
покрівель

43.91 Покрівельні роботи

Включає установлення несучих елементів дахів,
покриття дахів.

43.99 Інші спеціалізовані
будівельні роботи,
н.в.і.у.
Будівництво
41.20 Будівництво
доріг, аеродромів
житлових і
та улаштування
нежитлових будівель
поверхні
спортивних
споруд

Включає гідроізоляцію, у т.ч. гідрофобне покриття
стін.
Включає улаштування поверхні критих спортивних
та рекреаційних об'єктів.
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КВЕД-2005

Код

45.24.0

Назва

Будівництво
водних споруд

КВЕД-2010

Код
Назва
42.11 Будівництво доріг і
автострад

Включає:
- будівництво автострад, вулиць, шосе, інших
транспортних та пішохідних доріг;
- будівництво злітно-посадкових смуг аеродромів;
- маркування фарбою поверхні доріг та
автомобільних стоянок;
- улаштування поверхні надземних автомагістралей,
мостів і тунелів;
- установлення захисних загороджень, дорожніх
сигнальних знаків тощо;
- капітальний ремонт та реконструкцію
автомобільних доріг.
42.12 Будівництво залізниць Включає будівництво, ремонт та реконструкцію
і метрополітену
залізничних шляхів.
42.99 Будівництво інших
Включає:
споруд, н.в.і.у.
- улаштування поверхні стадіонів, плавальних
басейнів, гімнастичних залів, тенісних кортів,
майданчиків для гри в гольф та інших спортивних
споруд;
- обладнання спортивних та ігрових споруд і
майданчиків.
42.21 Будівництво
Включає будівництво іригаційних систем (каналів).
трубопроводів
42.91 Будівництво водних
споруд

45.25.1

45.25.4

45.31.0

Інші
спеціалізовані
будівельні
роботи

Опис

Включає:
- будівництво водних шляхів, морських та річкових
портів, причалів для спортивно-прогулянкових суден,
шлюзів тощо; дамб та гребель;
- поглиблення дна.

43.99 Інші спеціалізовані
будівельні роботи,
н.в.і.у.
42.21 Будівництво
трубопроводів

Включає підводні роботи.

43.99 Інші спеціалізовані
будівельні роботи,
н.в.і.у.

Включає:
- будівництво фундаменту, включаючи забивання
паль;
- цегляну та кам’яну кладку;
- встановлення димових труб та промислових печей;
- роботи на висоті, що потребують спеціальних
навичок та устатковання;
- зневоложення будівель;
- установлення та демонтаж риштовань та робочих
помостів;
- проходження шахтних стволів (шурфів);
- залізобетонні та інші бетонні роботи.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.25.4,
зокрема, установлення сталевих елементів невласного
виробництва, гнуття сталевої арматури.

Монтаж
металевих
конструкцій

43.99 Інші спеціалізовані
будівельні роботи,
н.в.і.у.

Електромонтажн
і роботи

43.21 Електромонтажні
роботи

43.22 Монтаж
водопровідних
мереж, систем
опалення та
кондиціонування
43.29 Інші будівельномонтажні роботи

Включає буріння та будівництво водяних свердловин
і колодязів.

Включає монтаж в будівлях та в інших будівельних
об'єктах:
- електропроводки та електроарматури;
- систем телекомунікації, будинкових та
супутникових антен, пожежної та протизламної
сигналізації;
- електричних колекторів сонячної енергії;
- лічильників електроенергії.
Включає монтаж в будівлях та в інших будівельних
об'єктах електричних систем опалення.

Включає монтаж в будівлях та інших будівельних
об'єктах ліфтів та ескалаторів, блискавковідводів
тощо.
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Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

КВЕД-2005

Код

45.32.0
45.33.1

45.33.2

45.33.3

45.34.0

Назва

Ізоляційні
роботи
Монтаж систем
опалення,
вентиляції та
кондиціонування
повітря
Водопровідні,
каналізаційні та
протипожежні
роботи
Газопровідні
роботи

Інші монтажні
роботи

КВЕД-2010

Код
Назва
80.20 Обслуговування
систем безпеки

43.29 Інші будівельномонтажні роботи
43.22 Монтаж
водопровідних мереж,
систем опалення та
кондиціонування
43.22 Монтаж
водопровідних мереж,
систем опалення та
кондиціонування
43.22 Монтаж
водопровідних мереж,
систем опалення та
кондиціонування
43.21 Електромонтажні
роботи

45.42.0

45.43.0

45.44.0
45.45.0

45.50.0

50.10.1

Штукатурні
роботи
Столярні та
теслярські
роботи
Покриття підлог
та облицювання
стін
Малярні роботи
та скління
Інші роботи з
завершення
будівництва

Оренда
будівельної
техніки з
оператором
Оптова торгівля
автомобілями

Включає установлення протипожежних та
протизламних систем сигналізації (за умови
здійснення разом з цією діяльністю послуг
спостерігання та дистанційного контролю зазначених
систем).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.32.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.33.1.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.33.2.
Включає також установлення лічильників води.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.33.3.

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

43.32 Установлення
столярних виробів

Включає також установлення лічильників газу.
Включає:
- монтаж, загальний ремонт і технічне
обслуговування систем освітлення та сигналізації для
вулиць, автомобільних доріг, залізниць, аеропортів,
портів;
- монтаж електричних ізоляторів на лініях
електропередач.
Включає:
- монтаж, загальний ремонт і технічне
обслуговування в будівлях або інших будівельних
об'єктах арматури та приладів, не віднесених до
інших угруповань (жалюзі, наметів, світлових
вивісок);
- установлення огорож та ґрат.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.41.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.42.0.

43.33 Покриття підлоги й
облицювання стін

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.43.0.

43.34 Малярні роботи та
скління
43.39 Інші роботи із
завершення
будівництва

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.44.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 45.45.0,
зокрема, прибирання нових будівель після
завершення їх будівництва.

43.99 Інші спеціалізовані
будівельні роботи,
н.в.і.у.

Включає установлення приватних відкритих
плавальних басейнів.

*

20

43.99 Інші спеціалізовані
будівельні роботи
н.в.і.у.

Включає надання в оренду будівельних машин,
механізмів та устатковання з оператором, зокрема,
підіймальних кранів.

*

20

45.11 Торгівля
автомобілями та
легковими
автотранспортними
засобами

Включає оптову торгівлю новими та уживаними
транспортними засобами:
- пасажирськими автомобілями, у т.ч.
спеціалізованими пасажирськими автомобілями,
такими як машини швидкої допомоги, мікроавтобуси
тощо;
- автомобілями-всюдиходами (вагою, що не
перевищує 3,5 тонн).
Включає оптову торгівлю новими та уживаними
транспортними засобами:
- вантажними автомобілями, причепами і
напівпричепами;
- транспортними засобами для кемпінгу, такими як
житлові автофургони;
- автомобілями-всюдиходами (вагою понад 3,5 тонн).

*

*

*

*

43.29 Інші будівельномонтажні роботи

45.41.0

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

43.31 Штукатурні роботи

45.19 Торгівля іншими
автотранспортними
засобами
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КВЕД-2005

Код
50.10.2

Назва
Роздрібна
торгівля
автомобілями

КВЕД-2010

Код
Назва
45.11 Торгівля
автомобілями та
легковими
автотранспортними
засобами

45.19 Торгівля іншими
автотранспортними
засобами

50.10.3

Посередництво в
торгівлі
автомобілями

45.11 Торгівля
автомобілями та
легковими
автотранспортними
засобами

45.19 Торгівля іншими
автотранспортними
засобами

50.20.0

50.30.1

50.30.2

50.30.3

50.40.1

50.40.2

Технічне
45.20 Технічне
обслуговування та
обслуговування та
ремонт
ремонт
автомобілів
автотранспортних
засобів

Оптова торгівля
автомобільними
деталями та
приладдям
Роздрібна
торгівля
автомобільними
деталями та
приладдям
Посередництво в
торгівлі
автомобільними
деталями та
приладдям

Оптова торгівля
мотоциклами

Роздрібна
торгівля
мотоциклами

52.21 Допоміжне
обслуговування
наземного транспорту
45.31 Оптова торгівля
деталями та
приладдям для
автотранспортних
засобів
45.32 Роздрібна торгівля
деталями та
приладдям для
автотранспортних
засобів
45.31 Оптова торгівля
деталями та
приладдям для
автотранспортних
засобів
45.32 Роздрібна торгівля
деталями та
приладдям для
автотранспортних
засобів
45.40 Торгівля
мотоциклами,
деталями та
приладдям до них,
технічне
обслуговування і
ремонт мотоциклів
45.40 Торгівля
мотоциклами,
деталями та
приладдям до них,

Опис

Включає роздрібну торгівлю новими та уживаними
транспортними засобами:
- пасажирськими автомобілями, у т.ч.
спеціалізованими пасажирськими автомобілями,
такими як машини швидкої допомоги, мікроавтобуси
тощо;
- автомобілями-всюдиходами (вагою, що не
перевищує 3,5 тонн).
Включає роздрібну торгівлю новими та уживаними
транспортними засобами:
- вантажними автомобілями, причепами і
напівпричепами;
- транспортними засобами для кемпінгу, такими як
житлові автофургони;
- автомобілями-всюдиходами (вагою понад 3,5 тонн).
Включає посередництво в торгівлі транспортними
засобами:
- пасажирськими автомобілями, у т.ч.
спеціалізованими пасажирськими автомобілями,
такими як машини швидкої допомоги, мікроавтобуси
тощо;
- автомобілями-всюдиходами (вагою, що не
перевищує 3,5 тонн).
Включає посередництво в торгівлі транспортними
засобами:
- вантажними автомобілями, причепами і
напівпричепами;
- транспортними засобами для кемпінгу, такими як
житлові автофургони;
- автомобілями-всюдиходами (вагою понад 3,5 тонн).
Включає:
- технічне обслуговування та ремонт (механічний,
електричний тощо) автотранспортних засобів;
- ремонт, установлення та заміну шин та камер;
- антикорозійне оброблення;
- установлення частин і приналежностей, що не є
частиною процесу виробництва автотранспортних
засобів;
- миття та полірування автотранспортних засобів;
- переобладнання автотранспортних засобів для
роботи на газових сумішах.
Включає буксирування і технічну допомогу на
шляхах за винагороду.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

*

*

*

*

*

*

*

10

20

10

20

*

20

10

20

*

20

10

20

10

20

10

20

Включає оптову торгівлю деталями та приладдям для
автотранспортних засобів.

Включає роздрібну торгівлю деталями та приладдям
для автотранспортних засобів.

Включає посередництво в оптовій торгівлі деталями
та приладдям для автотранспортних засобів.

Включає посередництво в роздрібній торгівлі
деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Включає оптову торгівлю мотоциклами, аеросанями,
снігоходами, моторолерами, мопедами, деталями та
приладдям до них.

Включає роздрібну торгівлю мотоциклами,
аеросанями, снігоходами, моторолерами, мопедами,
деталями та приладдям до них.
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КВЕД-2005

Код

Назва

50.40.3

Посередництво в
торгівлі
мотоциклами

50.40.4

50.50.0

51.11.0

51.12.0

51.13.0

51.14.0

51.15.0

КВЕД-2010

Код

Назва
технічне
обслуговування і
ремонт мотоциклів

45.40 Торгівля
мотоциклами,
деталями та
приладдям до них,
технічне
обслуговування і
ремонт мотоциклів
Технічне
45.40 Торгівля
обслуговування
мотоциклами,
та ремонт
деталями та
мотоциклів
приладдям до них,
технічне
обслуговування і
ремонт мотоциклів
Роздрібна
47.30 Роздрібна торгівля
торгівля пальним
пальним

Посередництво в 46.11 Діяльність
торгівлі
посередників у
сільськогосподар
торгівлі
ською
сільськогосподарськ
сировиною,
ою сировиною,
живими
живими тваринами,
тваринами,
текстильною
текстильною
сировиною та
сировиною та
напівфабрикатами
напівфабрикатам
и
Посередництво в 46.12 Діяльність
торгівлі паливом,
посередників у
рудами,
торгівлі паливом,
металами та
рудами, металами та
хімічними
промисловими
речовинами
хімічними
речовинами
35.23 Торгівля газом через
місцеві (локальні)
трубопроводи

Посередництво в
торгівлі
деревиною та
будівельними
матеріалами

Посередництво в
торгівлі
машинами,
промисловим
устаткованням,
суднами та
літаками
Посередництво в
торгівлі
меблями,
побутовими
товарами,
залізними та
іншими
металевими
виробами

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає посередництво в торгівлі мотоциклами,
аеросанями, снігоходами, моторолерами, мопедами,
деталями та приладдям до них.

Включає:
- технічне обслуговування та ремонт мотоциклів,
аеросаней, снігоходів, моторолерів, мопедів;
- спеціалізовану технічну допомогу на шляхах.

10

20

10

20

*

*

*

20

*

20

*

20

*

20

*

*

*

20

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 50.50.0.
Включає також:
- роздрібну торгівлю оливами, мастилами та
холодильними рідинами для автомобілів, мотоциклів
тощо;
- діяльність АЗС.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.11.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.12.0,
окрім діяльності посередників або представників,
які організовують постачання газу місцевими
(локальними) розподільними газопроводами, що
експлуатуються іншими особами.
Включає діяльність посередників або представників,
які організовують постачання газу місцевими
(локальними) розподільними газопроводами, що
експлуатуються іншими особами.

46.13 Діяльність
посередників у
торгівлі деревиною,
будівельними
матеріалами та
санітарнотехнічними
виробами
46.14 Діяльність
посередників у
торгівлі машинами,
промисловим
устаткованням,
суднами та літаками

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.13.0.

46.15 Діяльність
посередників у
торгівлі меблями,
господарськими
товарами, залізними
та іншими
металевими
виробами

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.15.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.14.0.
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КВЕД-2005

Код
51.16.0

51.17.0

51.18.0

51.19.0

51.21.0

51.22.0

51.23.0

51.24.0

51.25.0

51.31.0

51.32.0

51.33.0

51.34.0

Назва
Посередництво в
торгівлі
текстильними
виробами,
одягом, взуттям
та шкіряними
виробами
Посередництво в
торгівлі
продуктами
харчування,
напоями та
тютюновими
виробами
Посередництво в
спеціалізованій
торгівлі іншими
товарами
Посередництво в
торгівлі
товарами
широкого
асортименту
Оптова торгівля
зерном, насінням
та кормами для
тварин
Оптова торгівля
квітами та
іншими
рослинами
Оптова торгівля
живими
тваринами
Оптова торгівля
шкурами та
шкірою
Оптова торгівля
необробленим
тютюном

Оптова торгівля
фруктами та
овочами

КВЕД-2010

Код
Назва
46.16 Діяльність
посередників у
торгівлі
текстильними
виробами, одягом,
хутром, взуттям і
шкіряними виробами
46.17 Діяльність
посередників у
торгівлі продуктами
харчування, напоями
та тютюновими
виробами
46.18 Діяльність
посередників, що
спеціалізуються в
торгівлі іншими
товарами
46.19 Діяльність
посередників у
торгівлі товарами
широкого
асортименту
46.21 Оптова торгівля
зерном,
необробленим
тютюном, насінням і
кормами для тварин
46.22 Оптова торгівля
квітами та
рослинами

Опис

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.16.0.

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

Включає оптову торгівлю свіжими фруктами й
овочами (крім чищення й різання овочів, змішування
свіжих салатів, пакування).

*

20

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.32.0.

*

20

*

20

*

20

*

20

*

*

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.17.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.18.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.19.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.21.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.22.0.

46.23 Оптова торгівля
живими тваринами

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.23.0.

46.24 Оптова торгівля
шкірсировиною,
шкурами та шкірою

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.24.0.

46.21 Оптова торгівля
зерном,
необробленим
тютюном, насінням і
кормами для тварин
10.39 Інші види
перероблення та
консервування
фруктів та овочів
46.31 Оптова торгівля
фруктами й овочами

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.25.0.

Оптова торгівля 46.32 Оптова торгівля
м’ясом та
м'ясом і м'ясними
м’ясопродуктами
продуктами
Оптова торгівля 46.33 Оптова торгівля
молочними
молочними
продуктами,
продуктами, яйцями,
яйцями, олією,
харчовими оліями та
тваринним
жирами
маслом та
жирами
Оптова торгівля 11.01 Дистиляція,
напоями
ректифікація та
змішування
спиртних напоїв
11.02 Виробництво
виноградних вин

46.34 Оптова торгівля
напоями

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає чищення та різання овочів, змішування
свіжих салатів, пакування.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.33.0.

Включає змішування дистильованих спиртних напоїв.

Включає:
- купівлю вина оптом (у великих ємностях) і його
подальше змішування, очищення і розлив у пляшки; змішування вин.
Включає:
- оптову торгівлю алкогольними та безалкогольними
напоями;
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КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код

Опис

Назва

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

- купівлю вина оптом (у великих вмістинах) і його
розлив у пляшки без перероблення.
51.35.0

51.36.0

51.37.0

51.38.0

51.39.0

51.41.0

51.42.1
51.42.3
51.42.4

51.43.1

51.43.2

Оптова торгівля
тютюновими
виробами
Оптова торгівля
цукром,
шоколадними та
кондитерськими
виробами
Оптова торгівля
кавою, чаєм,
какао та
прянощами
Оптова торгівля
іншими
продуктами
харчування

Неспеціалізована
оптова торгівля
харчовими
продуктами,
напоями та
тютюновими
виробами
Оптова торгівля
текстильними
товарами
Оптова торгівля
одягом
Оптова торгівля
взуттям
Оптова торгівля
хутряними
виробами та
доповненням до
одягу
Оптова торгівля
електропобутови
ми приладами

Оптова торгівля
радіотелевізійно
ю апаратурою та
засобами звукота відеозапису

46.35 Оптова торгівля
тютюновими
виробами
46.36 Оптова торгівля
цукром, шоколадом і
кондитерськими
виробами

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.35.0.

46.37 Оптова торгівля
кавою, чаєм, какао та
прянощами

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.37.0.

46.31 Оптова торгівля
фруктами й овочами

Включає оптову торгівлю консервованими фруктами
й овочами, технологічно переробленими горіхами.

46.38 Оптова торгівля
іншими продуктами
харчування, у тому
числі рибою,
ракоподібними і
молюсками
46.39 Неспеціалізована
оптова торгівля
продуктами
харчування, напоями
та тютюновими
виробами

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.38.0,
окрім оптової торгівлі консервованими фруктами й
овочами, технологічно переробленими горіхами.

46.41 Оптова торгівля
текстильними
товарами
46.42 Оптова торгівля
одягом і взуттям
46.42 Оптова торгівля
одягом і взуттям
46.42 Оптова торгівля
одягом і взуттям

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.42.3.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.42.4.

46.43 Оптова торгівля
побутовими
електротоварами й
електронною
апаратурою
побутового
призначення для
приймання,
записування,
відтворювання звуку
й зображення
46.47 Оптова торгівля
меблями, килимами
й освітлювальним
приладдям
46.43 Оптова торгівля
побутовими
електротоварами й
електронною
апаратурою
побутового
призначення для
приймання,
записування,
відтворювання звуку
й зображення
46.52 Оптова торгівля
електронним і
телекомунікаційним
устаткованням,
деталями до нього

*

*

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.41.0.

*

20

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.42.1.

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.36.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.39.0.

Включає оптову торгівлю:
- побутовими електроприладами (крім електричного
освітлювального приладдя);
- проводами, перемикачами та оснащенням для
електричного обладнання.

Включає оптову торгівлю електричним
освітлювальним приладдям.

Включає оптову торгівлю:
- радіо- та телевізійними товарами;
- грамплатівками, CD, DVD та відеострічками (крім
незаписаних);
- електричними музичними інструментами.

Включає оптову торгівлю незаписаними
відеострічками, дискетами, CD та DVD.
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КВЕД-2005

Код
51.44.0

51.45.0

51.46.0

51.47.1

51.47.2

51.47.9

КВЕД-2010

Назва
Код
Назва
Оптова торгівля 46.44 Оптова торгівля
посудом,
фарфором, скляним
виробами зі скла,
посудом і засобами
фарфору та
для чищення
кераміки,
шпалерами та
засобами для
чищення
46.49 Оптова торгівля
іншими товарами
господарського
призначення
46.73 Оптова торгівля
деревиною,
будівельними
матеріалами та
санітарно-технічним
обладнанням
Оптова торгівля 46.45 Оптова торгівля
парфумерними
парфумними та
та косметичними
косметичними
товарами
товарами
Оптова торгівля 46.46 Оптова торгівля
фармацевтичним
фармацевтичними
и товарами
товарами
Оптова торгівля
меблями,
покриттям для
підлоги та
неелектричними
побутовими
приладами

Оптова торгівля
папером,
картоном,
книгами,
журналами та
канцелярським
приладдям
Оптова торгівля
іншими
непродовольчим
и товарами
споживчого
призначення, н.
в. і. г.

Опис

Включає оптову торгівлю фарфором, керамічним та
скляним посудом, засобами для миття та чищення.

Включає оптову торгівлю посудом для приготування
страв, ножовими виробами, металевими
пакувальними матеріалами домашнього призначення.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.45.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.46.0.
Включає оптову торгівлю меблями та килимовими
виробами.

46.49 Оптова торгівля
іншими товарами
господарського
призначення

Включає оптову торгівлю:
- неелектричними побутовими приладами, у т.ч.
неелектричними музичними інструментами;
- дерев’яними, у т.ч. бондарними, корковими та
плетеними виробами.
Включає оптову торгівлю покриттям для підлоги
(паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо).

46.43 Оптова торгівля
побутовими
електротоварами й
електронною
апаратурою
побутового
призначення для
приймання,
записування,
відтворювання звуку
й зображення
46.48 Оптова торгівля
годинниками та
ювелірними
виробами
46.49 Оптова торгівля
іншими товарами
господарського
призначення

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

Включає оптову торгівлю шпалерами.

46.47 Оптова торгівля
меблями, килимами
й освітлювальним
приладдям

46.73 Оптова торгівля
деревиною,
будівельними
матеріалами та
санітарно-технічним
обладнанням
46.49 Оптова торгівля
іншими товарами
господарського
призначення

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає оптову торгівлю канцелярськими товарами,
книгами, тощо.

Включає оптову торгівлю фотографічними (у т.ч.
цифровими фотоапаратами та відеокамерами) і
оптичними товарами.

Включає оптову торгівлю годинниками та
ювелірними виробами.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.47.9,
окрім оптової торгівлі фотографічними (у т.ч.
цифровими фотоапаратами та відеокамерами) та
оптичними товарами, годинниками та ювелірними
виробами.
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КВЕД-2005

Код
51.51.0

51.52.1

51.52.2

51.52.4

51.53.1

51.53.2

51.53.3

51.54.0

51.55.0

Назва
Оптова торгівля
паливом

Оптова торгівля
рудами заліза та
кольорових
металів
Оптова торгівля
чорними та
кольоровими
металами в
первинних
формах та
напівфабрикатам
и з них
Оптова торгівля
золотом та
іншими
дорогоцінними
металами
Оптова торгівля
деревиною

КВЕД-2010

Код
Назва
46.71 Оптова торгівля
твердим, рідким,
газоподібним
паливом і подібними
продуктами
46.72 Оптова торгівля
металами та
металевими рудами
46.72 Оптова торгівля
металами та
металевими рудами

46.72 Оптова торгівля
металами та
металевими рудами

46.73 Оптова торгівля
деревиною,
будівельними
матеріалами та
санітарно-технічним
обладнанням
Оптова торгівля 46.73 Оптова торгівля
будівельними
деревиною,
матеріалами
будівельними
матеріалами та
санітарно-технічним
обладнанням
Оптова торгівля 46.73 Оптова торгівля
санітарнодеревиною,
технічним
будівельними
обладнанням
матеріалами та
санітарно-технічним
обладнанням
Оптова торгівля 46.74 Оптова торгівля
залізними
залізними виробами,
виробами,
водопровідним і
водопровідним
опалювальним
та опалювальним
устаткованням і
устаткованням
приладдям до нього
Оптова торгівля 46.75 Оптова торгівля
хімічними
хімічними
продуктами
продуктами

46.76 Оптова торгівля
іншими проміжними
продуктами
51.56.0

51.57.0

Оптова торгівля
іншими
проміжними
продуктами
Оптова торгівля
відходами та
брухтом

Опис

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.51.0, зокрема, реалізацію
газоподібного палива в балонах або цистернах (без
його переміщення місцевими мережами
газопостачання).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.52.1.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.52.2.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.52.4.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.53.1.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.53.2.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.53.3.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.54.0.

Включає:
- оптову торгівлю хімічними продуктами
промислового призначення (аніліном,
типографськими фарбами, ефірними оліями,
промисловими газами, хімічними клеями,
барвниками, синтетичними смолами, метиловим
спиртом, парафіном, ароматичними та смаковими
речовинами, содою, промисловою сіллю, кислотами
та сіркою, крохмалепродуктами тощо);
- оптову торгівлю добривами та агрохімічною
продукцією.
Включає оптову торгівлю пластмасами в первинній
формі, гумою.

46.76 Оптова торгівля
іншими проміжними
продуктами

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.56.0.

46.77 Оптова торгівля
відходами та
брухтом

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.57.0.
Включає також:
- закупівлю у населення скляної тари, різноманітних
пакувальних відходів, брухту чорних та кольорових
металів тощо (без їх вторинного перероблення) для
подальшого продажу переробним підприємствам;
- збирання відпрацьованої електроніки, у т.ч.
побутової, для подальшого продажу переробним
підприємствам.
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КВЕД-2005

Код
51.81.0
51.82.0

51.83.0

51.84.0

51.85.0

51.86.0

51.87.0

51.88.0

51.90.0

52.11.0

52.12.0

52.21.0

52.22.0

Назва
Оптова торгівля
верстатами
Оптова торгівля
машинами та
устаткованням
для добувної
промисловості та
будівництва
Оптова торгівля
машинами та
устаткованням
для
текстильного,
швейного та
трикотажного
виробництва
Оптова торгівля
комп’ютерами,
периферійними
пристроями та
програмним
забезпеченням
Оптова торгівля
офісною
технікою та
устаткованням

КВЕД-2010

Код
Назва
46.62 Оптова торгівля
верстатами
46.63 Оптова торгівля
машинами й
устаткованням для
добувної
промисловості та
будівництва
46.64 Оптова торгівля
машинами й
устаткованням для
текстильного,
швейного та
трикотажного
виробництва

Опис

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.81.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.82.0.

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

*

20

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.83.0.

46.51 Оптова торгівля
комп'ютерами,
периферійним
устаткованням і
програмним
забезпеченням
46.65 Оптова торгівля
офісними меблями

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.84.0.

46.66 Оптова торгівля
іншими офісними
машинами й
устаткованням
46.52 Оптова торгівля
електронним і
телекомунікаційним
устаткованням,
деталями до нього

Включає оптову торгівлю друкарськими машинками,
калькуляторами та іншими офісними машинами й
устаткованням (окрім комп'ютерів, периферійних
пристроїв).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.86.0.

Оптова торгівля
іншими
машинами та
устаткованням
Оптова торгівля
сільськогосподар
ською технікою

46.69 Оптова торгівля
іншими машинами й
устаткованням

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.87.0.

46.61 Оптова торгівля
сільськогосподарськ
ими машинами й
устаткованням

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.88.0.

Інші види
оптової торгівлі

46.90 Неспеціалізована
оптова торгівля

Роздрібна
торгівля в
неспеціалізовани
х магазинах з
перевагою
продовольчого
асортименту
Роздрібна
торгівля в
неспеціалізовани
х магазинах без
переваги
продовольчого
асортименту
Роздрібна
торгівля
фруктами та
овочами,
включаючи
картоплю
Роздрібна
торгівля м’ясом
та м’ясними
продуктами

47.11 Роздрібна торгівля в
неспеціалізованих
магазинах переважно
продуктами
харчування, напоями
та тютюновими
виробами
47.19 Інші види роздрібної
торгівлі в
неспеціалізованих
магазинах

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 51.90.0,
зокрема, оптову торгівлю широким асортиментом
товарів без будь-якої визначеної спеціалізації.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.11.0.

Оптова торгівля
електронними
компонентами та
устаткованням

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає оптову торгівлю офісними меблями.

8

12

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.12.0.

47.21 Роздрібна торгівля
фруктами й овочами
в спеціалізованих
магазинах

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.21.0.

47.22 Роздрібна торгівля
м'ясом і м'ясними
продуктами в
спеціалізованих
магазинах

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.22.0.
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КВЕД-2005

Код
52.23.0

52.24.0

52.25.0

52.26.0

52.27.1

52.27.2

52.31.0

52.32.0

52.33.0

52.41.0

52.42.0

52.43.0

52.44.1

52.44.9

Назва
Роздрібна
торгівля рибою
та
морепродуктами

Роздрібна
торгівля хлібом,
хлібобулочними
та
кондитерськими
виробами

Роздрібна
торгівля
алкогольними та
іншими напоями
Роздрібна
торгівля
тютюновими
виробами
Роздрібна
торгівля
молоком,
молочними
продуктами та
яйцями
Роздрібна
торгівля іншими
продовольчими
товарами
Роздрібна
торгівля
фармацевтичним
и товарами
Роздрібна
торгівля
медичними та
ортопедичними
товарами
Роздрібна
торгівля
косметичними та
парфумерними
товарами

Роздрібна
торгівля
текстильними та
галантерейними
товарами
Роздрібна
торгівля одягом

Роздрібна
торгівля взуттям
та шкіряними
виробами
Роздрібна
торгівля
меблями

Роздрібна
торгівля іншими

КВЕД-2010

Код
Назва
47.23 Роздрібна торгівля
рибою,
ракоподібними та
молюсками в
спеціалізованих
магазинах
47.24 Роздрібна торгівля
хлібобулочними
виробами,
борошняними та
цукровими
кондитерськими
виробами в
спеціалізованих
магазинах
47.25 Роздрібна торгівля
напоями в
спеціалізованих
магазинах
47.26 Роздрібна торгівля
тютюновими
виробами в
спеціалізованих
магазинах
47.29 Роздрібна торгівля
іншими продуктами
харчування в
спеціалізованих
магазинах
47.21 Роздрібна торгівля
фруктами й овочами в
спеціалізованих
магазинах
47.73 Роздрібна торгівля
фармацевтичними
товарами в
спеціалізованих
магазинах
47.74 Роздрібна торгівля
медичними й
ортопедичними
товарами в
спеціалізованих
магазинах
47.75 Роздрібна торгівля
косметичними
товарами та
туалетними
приналежностями в
спеціалізованих
магазинах
47.51 Роздрібна торгівля
текстильними
товарами в
спеціалізованих
магазинах
47.71 Роздрібна торгівля
одягом у
спеціалізованих
магазинах
47.72 Роздрібна торгівля
взуттям та
шкіряними виробами
в спеціалізованих
магазинах
47.59 Роздрібна торгівля
меблями,
освітлювальним
приладдям та іншими
товарами для дому в
спеціалізованих
магазинах
47.53 Роздрібна торгівля
килимами,

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.23.0.

8

12

8

12

8

12

*

15

8

12

8

12

9

15

9

15

8

12

8

12

8

12

8

12

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.44.1,
зокрема доставку та установлення меблів
підприємствами торгівлі.

8

12

Включає роздрібну торгівлю портьєрами, гардинами і
тюлем.

8

12

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.24.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.25.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.26.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.27.1.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.27.2.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.31.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.32.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.33.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.41.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.42.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.43.0.
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Код

Назва
товарами для
дому

52.45.0 Роздрібна торгівля
побутовими
електротоварами,
радіо- та
телеапаратурою

52.46.0

52.47.0

52.48.1

Роздрібна
торгівля
залізними
виробами,
фарбами та
склом

Роздрібна
торгівля
книгами,
газетами та
канцелярськими
товарами

КВЕД-2010

Назва
килимовими
виробами, покриттям
для стін і підлоги в
спеціалізованих
магазинах
47.59 Роздрібна торгівля
меблями,
освітлювальним
приладдям та іншими
товарами для дому в
спеціалізованих
магазинах

Опис

Код

47.43 Роздрібна торгівля в
спеціалізованих
магазинах
електронною
апаратурою
побутового
призначення для
приймання, записува,
відтворювання звуку й
зображення
47.54 Роздрібна торгівля
побутовими
електротоварами в
спеціалізованих
магазинах
47.59 Роздрібна торгівля
меблями,
освітлювальним
приладдям та
іншими товарами для
дому в
спеціалізованих
магазинах
47.63 Роздрібна торгівля
аудіо- та
відеозаписами в
спеціалізованих
магазинах
47.52 Роздрібна торгівля
залізними виробами,
будівельними
матеріалами та
санітарно-технічними
виробами в
спеціалізованих
магазинах
47.61 Роздрібна торгівля
книгами в
спеціалізованих
магазинах

47.62 Роздрібна торгівля
газетами та
канцелярськими
товарами в
спеціалізованих
магазинах
Роздрібна
47.41 Роздрібна торгівля
торгівля офісним
комп'ютерами,
та комп’ютерним
периферійним
устаткованням
устаткованням і
програмним
забезпеченням у
спеціалізованих
магазинах
47.59 Роздрібна торгівля
меблями,
освітлювальним
приладдям та іншими
товарами для дому в
спеціалізованих

Включає роздрібну торгівлю:
- освітлювальними приладами;
- побутовим посудом та ножовими виробами,
посудом та виробами з кераміки, скла, фарфору;
- виробами з деревини, корка та плетеними виробами;
- неелектричними побутовими приладами;
- побутовими предметами та устаткованням, не
віднесеними до інших угруповань.
Включає:
- роздрібну торгівлю радіо- та телевізійними
товарами та іншим побутовим аудіо- та
відеоустаткованням;
- установлення автомобільних радіоприймачів
підприємствами торгівлі.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

8

12

8

12

8

12

8

12

8

12

8

12

8

12

8

12

8

12

8

12

Включає роздрібну торгівлю побутовими
електротоварами.

Включає роздрібну торгівлю музичними
інструментами та партитурами.

Включає роздрібну торгівлю аудіо- та відеозаписами
на CD, DVD, касетах та стрічках.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.46.0.

Включає роздрібну торгівлю книгами.

Включає роздрібну торгівлю:
- газетами та журналами;
- канцелярськими товарами, такими як ручки, олівці,
папір тощо.

Включає роздрібну торгівлю офісним устаткованням,
комп'ютерами та програмним забезпеченням, що не
адаптовані до індивідуальних вимог користувача.

Включає роздрібну торгівлю офісними меблями.
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Код

Назва

52.48.2

Роздрібна
торгівля
годинниками та
ювелірними
виробами
Роздрібна
торгівля
фотографічним,
оптичним та
точним
устаткованням
Роздрібна
торгівля іншими
непродовольчим
и товарами, н. в.
і. г.

52.48.3

52.48.9

52.50.0

52.61.0

Роздрібна
торгівля
уживаними
товарами в
магазинах
Роздрібна
торгівля, яка
здійснюється
фірмами
посилкової
торгівлі

КВЕД-2010

Код

Опис

Назва
магазинах

47.77 Роздрібна торгівля
годинниками та
ювелірними виробами
в спеціалізованих
магазинах
47.78 Роздрібна торгівля
іншими невживаними
товарами в
спеціалізованих
магазинах

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.48.2.

47.42 Роздрібна торгівля
телекомунікаційним
устаткованням у
спеціалізованих
магазинах
47.53 Роздрібна торгівля
килимами,
килимовими
виробами, покриттям
для стін і підлоги в
спеціалізованих
магазинах
47.64 Роздрібна торгівля
спортивним
інвентарем у
спеціалізованих
магазинах
47.65 Роздрібна торгівля
іграми та іграшками в
спеціалізованих
магазинах
47.76 Роздрібна торгівля
квітами, рослинами,
насінням, добривами,
домашніми тваринами
та кормами для них у
спеціалізованих
магазинах
47.78 Роздрібна торгівля
іншими невживаними
товарами в
спеціалізованих
магазинах

Включає роздрібну торгівлю телекомунікаційним
устаткованням.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.48.3,
зокрема діяльність магазинів оптики та послуги
окулістів.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

8

12

8

12

8

12

8

12

8

12

8

12

8

12

8

12

9

15

8

12

8

12

Включає також торгівлю телефонними апаратами,
апаратами мобільного зв’язку.
Включає роздрібну торгівлю шпалерами і покриттям
для підлоги, килимами та килимовим покриттям.

Включає роздрібну торгівлю спортивними товарами,
риболовними приналежностями, туристичним
знаряддям, човнами і велосипедами.

Включає роздрібну торгівлю іграми та іграшками.

Включає:
- роздрібну торгівлю квітами, рослинами, насінням,
добривами, домашніми тваринами та кормами для
них;
- виготовлення квіткових композицій та вінків у
процесі роздрібної торгівлі.
Включає роздрібну торгівлю:
- сувенірами, кустарними виробами та предметами
релігійного призначення;
- побутовим рідким паливом, газом у балонах,
вугіллям та дровами для побутових потреб;
- зброєю та боєприпасами;
- поштовими марками і монетами;
- транспортними засобами для інвалідів (крім
автомобілів);
- непродовольчими товарами, не віднесеними до
інших угруповань.

82.99 Надання інших
допоміжних
комерційних послуг,
н.в.і.у.

Включає перепродаж стартових пакетів та скретчкарток поповнення рахунку мобільного зв’язку без
активації послуги зв’язку.

47.79 Роздрібна торгівля
уживаними товарами
в магазинах

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.50.0.

47.91 Роздрібна торгівля,
що здійснюється
фірмами поштового
замовлення або через
мережу Інтернет

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.61.0.
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Код
52.62.0

52.63.0

Назва
Роздрібна
торгівля з лотків
та на ринках

Роздрібна
торгівля поза
магазинами, н. в.
і. г.

КВЕД-2010

Код
Назва
47.81 Роздрібна торгівля з
лотків і на ринках
харчовими
продуктами, напоями
та тютюновими
виробами
47.82 Роздрібна торгівля з
лотків і на ринках
текстильними
виробами, одягом і
взуттям

52.74.1

52.74.9

8

12

8

12

8

12

9

15

8

12

Включає також діяльність позамагазинних аукціонів
(крім діяльності Інтернет-аукціонів).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.71.1.

5

5

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.71.2.

5

5

5

10

5

10

5

10

5

10

5

5

5

10

5

10

5

10

Включає роздрібну торгівлю з лотків і на ринках
текстилем, одягом і взуттям.

Включає:
- роздрібну торгівлю будь-якими товарами через
мережу Інтернет;
- діяльність Інтернет-аукціонів.

Ремонт виробів
95.23 Ремонт взуття та
зі шкіри та інших
шкіряних виробів
матеріалів
Ремонт
95.21 Ремонт електронної
радіотелевізійної
апаратури
аудіо- та
побутового
відеоапаратури
призначення для
приймання,
записування,
відтворювання звуку
й зображення
Ремонт інших
95.22 Ремонт побутових
побутових
приладів,
електричних
домашнього та
товарів
садового обладнання
Ремонт
95.25 Ремонт годинників і
годинників
ювелірних виробів
Ремонт
95.25 Ремонт годинників і
ювелірних
ювелірних виробів
виробів
Ремонт та
95.29 Ремонт інших
перероблення
побутових виробів і
одягу
предметів особистого
вжитку
Ремонт інших
13.30 Оздоблення
побутових
текстильних виробів
виробів та
предметів
особистого
вжитку
95.12 Ремонт обладнання
зв'язку
95.29 Ремонт інших
побутових виробів і
предметів особистого
вжитку

52.73.2

12

47.91 Роздрібна торгівля,
що здійснюється
фірмами поштового
замовлення або через
мережу Інтернет
47.99 Інші види роздрібної
торгівлі поза
магазинами

52.71.2

52.73.1

8

Включає роздрібну торгівлю з лотків і на ринках
іншими товарами (крім харчових продуктів, напоїв,
тютюнових виробів, текстилю, одягу та взуття).
Включає діяльність торгових аукціонних будинків
(крім діяльності Інтернет-аукціонів).

Ремонт взуття

52.72.2

Включає роздрібну торгівлю з лотків і на ринках
харчовими продуктами, напоями та тютюновими
виробами.

47.89 Роздрібна торгівля з
лотків і на ринках
іншими товарами
47.79 Роздрібна торгівля
уживаними товарами
в магазинах

52.71.1

52.72.1

Опис

95.23 Ремонт взуття та
шкіряних виробів

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає роздрібну торгівлю у будь-який спосіб будьякими товарами, не включеними до попередніх
класів, зокрема:
- роздрібну торгівлю напоями (включаючи чай та
каву) через торгові автомати;
- роздрібну торгівлю через торгових агентів тощо.

Включає ремонт побутової електроніки: радіо,
телевізійного та іншого аудіо- та відеоустатковання.

Включає ремонт і технічне обслуговування
електричних побутових електроприладів:
холодильників, печей, миючих та пральних машин,
сушарок для одягу, кімнатних кондиціонерів тощо.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.73.1.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 52.73.2.
Включає ремонт та лагодження одягу.

Включає термінове нанесення зображень
(друкування) на текстильні вироби.

Включає ремонт мобільних телефонів.
Включає:
- ремонт і технічне обслуговування велосипедів;
- настроювання фортепіано;
- ремонт товарів особистого використання та
домашнього вжитку, не віднесених до інших
угруповань;
- ремонт туристичних приналежностей;
- ремонт спортивного інвентарю;
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Код

55.10.0

55.21.0

55.22.0

55.23.0

55.30.1

55.30.2

Назва

Діяльність
ресторанів

Діяльність кафе

55.51.0

Діяльність
їдалень
Послуги з
постачання
готової їжі

60.10.2

60.21.1

Діяльність
пасажирського
залізничного
транспорту

Діяльність
вантажного
залізничного
транспорту

Діяльність
автомобільного

Опис

Назва

55.10 Діяльність готелів і
подібних засобів
тимчасового
розміщування
Надання місць
55.20 Діяльність засобів
молодіжними і
розміщування на
гірськими
період відпустки та
туристичними
іншого тимчасового
базами
проживання
Надання місць
55.30 Надання місць
кемпінгами
кемпінгами та
стоянками для
житлових
автофургонів і
причепів
Надання інших
55.20 Діяльність засобів
місць для
розміщування на
тимчасового
період відпустки та
проживання, н. в.
іншого тимчасового
і. г.
проживання
55.90 Діяльність інших
засобів тимчасового
розміщування

Діяльність барів

60.10.1

Код

Діяльність
готелів

55.40.0

55.52.0

КВЕД-2010

56.10 Діяльність
ресторанів, надання
послуг мобільного
харчування
56.10 Діяльність
ресторанів, надання
послуг мобільного
харчування
56.30 Обслуговування
напоями
56.29 Постачання інших
готових страв
56.21 Постачання готових
страв для подій

- виготовлення ключів, ламінування документів;
- гравірування на всіх видах матеріалів, включаючи
лазерне гравірування;
- інкрустацію речей камінням та стразами.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 55.10.0

*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*

3

*

10

*

10

*

10

*

3

Включає діяльність молодіжних та гірських турбаз.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 55.22.0.

Включає:
- надання житла у шале, котеджах (літніх
будиночках) і кімнатах на період відпустки;
- діяльність дитячих оздоровчих таборів, крім
подібних закладів санаторного типу.
Включає надання житла для тимчасового, переважно
короткотермінового, перебування в:
- гуртожитках вищих навчальних закладів,
університетських містечках, школах-інтернатах;
- гуртожитках для робітників-мігрантів;
- інших засобах для розміщування, не віднесених до
інших угруповань.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 55.30.1

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 55.30.2

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 55.40.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 55.51.0.
Включає постачання готових страв для подій
(банкетів, прийомів, весіль тощо).

56.29 Постачання інших
готових страв

Включає постачання готових страв для транспортних
компаній.

49.10 Пасажирський
залізничний
транспорт
міжміського
сполучення
49.31 Пасажирський
наземний транспорт
міського та
приміського
сполучення
52.21 Допоміжне
обслуговування
наземного
транспорту
49.20 Вантажний
залізничний
транспорт

Включає пасажирські залізничні перевезення
міжміського сполучення.

Включає пасажирські залізничні перевезення
міського та приміського сполучення.

Включає формування поїздів та маневрові роботи.

Включає вантажні залізничні перевезення усіх видів
сполучення.
Не включає формування поїздів та маневрові роботи.

52.21 Допоміжне
обслуговування
наземного
транспорту
49.31 Пасажирський
наземний транспорт

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає формування поїздів та маневрові роботи.

Включає діяльність регулярного пасажирського
автомобільного транспорту міського та приміського
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КВЕД-2005

Код

60.21.2

Назва
регулярного
транспорту

Діяльність
регулярного
електротранспор
ту, включаючи
діяльність
фунікулерів та
підвісних
канатних доріг

60.22.0

Діяльність таксі

60.23.0

Діяльність
нерегулярного
пасажирського
транспорту
Діяльність
автомобільного
вантажного
транспорту

60.24.0

60.30.1

60.30.2

60.30.9

61.10.1

61.10.2

61.20.1

61.20.2

62.10.1

62.10.2

КВЕД-2010

Назва
міського та
приміського
сполучення
49.39 Інший пасажирський
наземний транспорт,
н.в.і.у.

Опис

Код

сполучення.

Включає діяльність регулярного пасажирського
автомобільного транспорту міжміського сполучення,
крім залізничного.

49.31 Пасажирський
наземний транспорт
міського та
приміського
сполучення

Включає:
- діяльність регулярного пасажирського
електротранспорту міського та приміського
сполучення;
- пасажирські залізничні перевезення міського та
приміського сполучення.

49.39 Інший пасажирський
наземний транспорт,
н.в.і.у.
49.32 Надання послуг таксі

Включає регулярні міжміські тролейбусні
перевезення пасажирів.

49.39 Інший пасажирський
наземний транспорт,
н.в.і.у.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 60.22.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 60.23.0.
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*
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*
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*
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*

8

*

8

*
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49.41 Діяльність
вантажного
автомобільного
транспорту

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 60.24.0,
окрім перевезення меблів та речей, пов’язаного з
переїздом.

49.42 Надання послуг
перевезення речей
(переїзду)

Включає перевезення меблів та речей, пов’язане з
переїздом.

Транспортування
сирої нафти та
нафтопродуктів
трубопроводами
Транспортування
газу
трубопроводами
Транспортування
іншої продукції
трубопроводами
Діяльність
морського
пасажирського
транспорту

49.50 Трубопровідний
транспорт

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 60.30.1.

49.50 Трубопровідний
транспорт

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 60.30.2.

*

10

49.50 Трубопровідний
транспорт

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 60.30.9.

*

10

50.10 Пасажирський
морський транспорт

*

10

Діяльність
морського
вантажного
транспорту

50.20 Вантажний морський
транспорт

Включає:
- перевезення пасажирів по воді за розкладом або без;
- експлуатацію екскурсійних, круїзних або
прогулянкових суден;
- експлуатацію поромів, водних таксі тощо;
- надання в оренду прогулянкових суден з екіпажем.
Включає:
- транспортування вантажів по воді за розкладом або
без;
- буксирування барж, бурових нафтових установок
тощо.

*

10

Діяльність
рейсового
пасажирського
річкового
транспорту
Діяльність
вантажного
річкового
транспорту

50.30 Пасажирський
річковий транспорт

*

10

*

10

Авіаційні
регулярні
пасажирські
перевезення
Авіаційні
регулярні
вантажні
перевезення

51.10 Пасажирський
авіаційний транспорт

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 62.10.1.

*

10

51.21 Вантажний
авіаційний транспорт

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 62.10.2.

*

8

50.40 Вантажний річковий
транспорт

Включає:
- перевезення пасажирів річками, каналами, озерами
та іншими віддаленими від моря водними артеріями,
включаючи внутрішні порти та доки;
- надання в оренду прогулянкових суден з екіпажем.
Включає:
- транспортування вантажів річками, каналами,
озерами та іншими віддаленими від моря водними
артеріями, включаючи внутрішні порти та доки;
- буксирування суден.
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КВЕД-2005

Код
62.20.1

62.20.2

62.30.0

63.11.0

63.12.0
63.21.1

63.21.2

63.22.0

63.23.0

63.30.0

63.40.0

64.11.0

КВЕД-2010

Опис

Назва
Авіаційні
нерегулярні
пасажирські
перевезення

Код
Назва
51.10 Пасажирський
авіаційний транспорт

Авіаційні
нерегулярні
вантажні
перевезення

51.10 Пасажирський
авіаційний транспорт

Включає регулярні чартерні рейси.

51.21 Вантажний
авіаційний транспорт
51.22 Космічний транспорт

Включає нерегулярні вантажні авіаперевезення.

Діяльність
космічного
транспорту

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 62.20.1,
зокрема, регулярні чартерні рейси, пасажирські
нерегулярні авіаперевезення.
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Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 63.12.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 63.21.1,
зокрема формування поїздів та маневрові роботи.

Функціонування
інфраструктури
водного
транспорту
Функціонування
інфраструктури
авіаційного
транспорту

52.22 Допоміжне
обслуговування
водного транспорту

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 63.21.2.
Включає також надання інформаційних
диспетчерських послуг у сфері пасажирських
перевезень таксі та автомобілями на замовлення,
яке виконується службами без власного
автотранспорту.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 63.22.0.

52.23 Допоміжне
обслуговування
авіаційного
транспорту
85.32 Професійно-технічна
освіта
79.11 Діяльність
туристичних
агентств
79.12 Діяльність
туристичних
операторів
79.90 Надання інших
послуг із
бронювання та
пов'язана з цим
діяльність
52.29 Інша допоміжна
діяльність у галузі
транспорту

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 63.23.0,
окрім діяльності льотних шкіл для пілотів
комерційних авіаліній.
Включає діяльність льотних шкіл для пілотів
комерційних авіаліній.
Включає посередницьку діяльність туристичних
агентів з реалізації продукту туристичних операторів.

53.10 Діяльність
національної пошти

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 64.11.0,
зокрема:
- доставку державних пенсій та грошових допомог,
інших соціальних виплат;
- приймання передплати та доставку вітчизняних та
зарубіжних періодичних друкованих видань.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 64.12.0.

Кур’єрська
діяльність

53.20 Інша поштова та
кур'єрська діяльність

64.20.0

Діяльність
зв’язку

61.10 Діяльність у сфері
проводового
електрозв'язку
61.20 Діяльність у сфері
безпроводового
електрозв'язку

10

*

52.10 Складське
господарство
52.21 Допоміжне
обслуговування
наземного
транспорту
52.21 Допоміжне
обслуговування
наземного
транспорту

64.12.0

*

10

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 63.11.0.

Діяльність
національної
пошти

8

*

52.24 Транспортне
оброблення вантажів

Організація
перевезення
вантажів

*

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 62.30.0.

Транспортне
оброблення
вантажів
Складське
господарство
Функціонування
інфраструктури
залізничного
транспорту
Функціонування
інфраструктури
автомобільного та
міського
транспорту

Послуги з
організації
подорожувань

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає діяльність туристичних операторів.

Включає:
- діяльність місцевих туристичних інформаційних
служб і служб з розміщення (забезпечення
проживання);
- діяльність екскурсоводів (гідів).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 63.40.0.

Включає:
- діяльність у сфері проводового електрозв’язку;
- надання доступу до мережі Інтернет оператором
кабельної інфраструктури.
Включає:
- діяльність у сфері радіозв’язку;
- надання доступу до мережі Інтернет оператором
безпроводової інфраструктури.
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КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код
Назва
61.30 Діяльність у сфері
супутникового
електрозв'язку

61.90 Інша діяльність у
сфері електрозв'язку

65.11.0

65.12.0

65.21.0
65.22.0

65.23.0

66.01.0

66.02.0

66.03.0

67.11.0

67.12.0

Діяльність
центрального
банку
Інше грошове
посередництво

Фінансовий
лізинг
Надання
кредитів

Інше фінансове
посередництво

Страхування
життя та
накопичення
Недержавне
пенсійне
забезпечення

Опис

Включає:
- діяльність у сфері супутникового електрозв’язку;
- надання доступу до мережі Інтернет оператором
супутникової інфраструктури.

64.11 Діяльність
центрального банку

Включає іншу діяльність у сфері електрозв'язку
(телекомунікацій), зокрема, перепродаж
телекомунікаційних послуг (наприклад, купівлю та
перепродаж ємності мережі без надання додаткових
послуг).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 65.11.0.

64.19 Інші види грошового
посередництва

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 65.12.0.

64.91 Фінансовий лізинг
64.92 Інші види
кредитування

64.99 Надання інших
фінансових послуг
(крім страхування та
пенсійного
забезпечення), н.в.і.у.
64.20 Діяльність
холдингових
компаній
64.30 Трасти, фонди та
подібні фінансові
суб'єкти
64.92 Інші види
кредитування
64.99 Надання інших
фінансових послуг
(крім страхування та
пенсійного
забезпечення), н.в.і.у.
65.11 Страхування життя

Включає також:
- діяльність, пов’язану з виконанням доручень
користувачів щодо поштових переказів, банківських
операцій, у тому числі розрахунково-касове
обслуговування населення, включаючи виплату
державних пенсій та грошових допомог, іншу
фінансову діяльність, що здійснюється операторами
поштового зв'язку.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 65.21.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 65.22.0,
зокрема, діяльність фондів підтримки житлового
будівництва на селі.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Не включає надання факторингових послуг.
Включає надання факторингових послуг.

Включає діяльність фінансових холдингових
компаній.
Включає діяльність довірчих товариств, траст-фондів,
інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів) та інших
фінансових посередників.
Включає діяльність ломбардів.

*

*

Включає інше фінансове посередництво, пов’язане, в
основному, з розміщенням фінансових коштів (крім
надання позик).

*

10

Включає страхування життя із або без наявності
елементу істотних заощаджень.

*

10

*

10

*

10

*

*

*

*

*

*

65.30 Недержавне пенсійне
забезпечення

Включає забезпечення виплат у зв’язку з виходом на
пенсію.

Інші послуги у
сфері
страхування

65.12 Інші види
страхування, крім
страхування життя

Включає страхування, крім страхування життя та
недержавного пенсійного забезпечення.

Управління
фінансовими
ринками
Біржові операції
з фондовими
цінностями

66.11 Управління
фінансовими
ринками
66.12 Посередництво за
договорами по
цінних паперах або
товарах
66.19 Інша допоміжна
діяльність у сфері
фінансових послуг,

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 67.11.0,
зокрема, діяльність фондових і товарних бірж.
Включає біржові операції на ринках фінансових
послуг від імені інших осіб (наприклад, послуги
біржових маклерів) та пов'язана з цим діяльність.
Включає здійснення депозитарної діяльності зі
зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, у
т.ч. ведення реєстрів власників іменних цінних
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КВЕД-2005

Код

67.13.0

67.20.0

70.11.0

Назва

КВЕД-2010

Назва
крім страхування та
пенсійного
забезпечення
66.30 Управління фондами

Код

Інша допоміжна 66.12 Посередництво за
діяльність у сфері
договорами по
фінансового
цінних паперах або
посередництва
товарах
66.19 Інша допоміжна
діяльність у сфері
фінансових послуг,
крім страхування та
пенсійного
забезпечення
Допоміжна
66.21 Оцінювання ризиків
діяльність у
та завданої шкоди
сфері
страхування та
пенсійного
забезпечення
66.22 Діяльність страхових
агентів і брокерів

Організація
будівництва
об’єктів
нерухомості для
продажу чи
здавання в
оренду

66.29 Інша допоміжна
діяльність у сфері
страхування та
пенсійного
забезпечення
41.10 Організація
будівництва будівель

42.11 Будівництво доріг і
автострад
42.12 Будівництво
залізниць і
метрополітену
42.13 Будівництво мостів і
тунелів
42.21 Будівництво
трубопроводів
42.22 Будівництво споруд
електропостачання та
телекомунікацій
42.91 Будівництво водних
споруд
42.99 Будівництво інших
споруд, н.в.і.у.
70.12.0

70.20.0

70.31.0

Опис

Купівля та
продаж власного
нерухомого
майна
Здавання в
оренду власного
нерухомого
майна

68.10 Купівля та продаж
власного нерухомого
майна

Діяльність
агентств
нерухомості

68.31 Агентства
нерухомості

68.20 Надання в оренду й
експлуатацію
власного чи
орендованого
нерухомого майна

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

паперів.

Включає діяльність компаній з управління активами
(інвестиційним портфелем).
Включає діяльність пунктів обміну валют.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 67.13.0,
окрім діяльності пунктів обміну валют.

Включає діяльність фахівців з оцінювання ризиків та
завданої шкоди, зокрема, оцінювання завданої шкоди
власникам та користувачам нерухомого майна або
земельної ділянки.

Включає діяльність страхових агентів (страхових
посередників) з рекламування, консультування,
пропонування страхувальникам страхових послуг та
проведення роботи, пов’язаної з укладанням а
виконанням договорів срахування, у тому числі
оформленні всіх необхідних документів для
своєчасної виплати страхової суми або страхового
відшкодування.
Включає:
- управління виплатами за врятоване майно;
- надання актуарних послуг;
- надання послуг асистансу (діяльність сервісних
компаній з врегулювання страхових випадків).
Включає організацію та фінансування будівництва
об’єктів нерухомості, за винятком проектів
цивільного будівництва.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

15

Включає організацію та фінансування будівництва
доріг і автострад.
Включає організацію та фінансування будівництва
залізниць.

*

15

*

15

Включає організацію та фінансування будівництва
мостів і тунелів.
Включає організацію та фінансування будівництва
трубопроводів.
Включає організацію та фінансування будівництва
споруд електропостачання та телекомунікацій.

*

15

*

15

*

15

Включає організацію та фінансування будівництва
водних споруд.
Включає організацію та фінансування будівництва
промислових будівель та споруд нафтопереробних,
хімічних заводів, відкритих спортивних комплексів.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 70.12.0.

*

15

*

15

*

20

*

10

*

*

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 70.20.0,
зокрема,
- надання в суборенду житлової та нежитлової
нерухомості, земельних ділянок;
- діяльність ринків.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 70.31.0.
Включає також надання за винагороду або на основі
контракту консультаційних послуг та послуг з
оцінювання нерухомого майна, які пов'язані із його
купівлею, продажем або наданням в оренду.
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КВЕД-2005

Код
70.32.0

71.10.0

71.21.0

Назва
Управління
нерухомим
майном

Оренда
автомобілів

Оренда інших
наземних
транспортних
засобів та
устатковання

КВЕД-2010

Код
Назва
68.32 Управління
нерухомим майном
за винагороду або на
основі контракту
81.10 Комплексне
обслуговування
об’єктів

77.11 Надання в оренду
автомобілів і
легкових
автотранспортних
засобів
77.12 Надання в оренду
вантажних
автомобілів

77.39 Надання в оренду
інших машин,
устатковання та
товарів, н.в.і.у.

71.22.0

71.23.0

71.31.0

71.32.0

71.33.0

71.34.0

71.40.0

Оренда водних
транспортних
засобів та
устатковання
Оренда
повітряних
транспортних
засобів та
устатковання
Оренда
сільськогосподар
ських машин та
устатковання
Оренда
будівельних
машин та
устатковання

Оренда офісних
машин та
устатковання,
включаючи
обчислювальну
техніку
Оренда інших
машин та
устатковання
Прокат
побутових
виробів та
предметів
особистого
вжитку

77.34 Надання в оренду
водних транспортних
засобів

Опис

Включає діяльність агентств зі стягування орендної
плати.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 70.32.0,
зокрема:
- діяльність ЖЕКів;
- діяльність консьєржів;
- управління житлом та іншим нерухомим майном у
співвласності (діяльність гаражних та житловобудівельних кооперативів, садових товариств).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 71.10.0.

Включає надання в оренду та операційний лізинг
наземних автотранспортних засобів без водія (крім
легкових автомобілів): вантажних автомобілів,
тягачів, причепів і напівпричепів; житлових
автофургонів.
Включає надання в оренду та операційний лізинг
наземних транспортних засобів та устатковання без
водія (крім автомобілів): рейкового рухомого складу,
мотоциклів тощо.
Включає також надання в оренду вантажних
контейнерів для перевезення, палет (піддонів).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 71.22.0.

77.35 Надання в оренду
повітряних
транспортних засобів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 71.23.0.

77.31 Надання в оренду
сільськогосподарськ
их машин і
устатковання
77.32 Надання в оренду
будівельних машин і
устатковання

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 71.31.0.

77.39 Надання в оренду
інших машин,
устатковання та
товарів, н.в.і.у.
77.33 Надання в оренду
офісних машин і
устатковання, у тому
числі комп'ютерів

77.39 Надання в оренду
інших машин,
устатковання та
товарів, н.в.і.у.
77.21 Прокат товарів для
спорту та відпочинку

Включає:
- надання в оренду та операційний лізинг будівельних
машин та устатковання без обслуговуючого
персоналу;
- надання в оренду будівельних риштовань та
робочих платформ без послуги з їх встановлення і
демонтажу.
Включає надання в оренду контейнерів для
проживання та розміщення будівельних контор.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

5

*

10

*

5

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 71.33.0.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 71.34.0.

Надання в оренду інших товарів домогосподарствам,
підприємствам та організаціям:
- прогулянкових човнів (яхт, катерів);
- велосипедів;
- спортивного інвентарю.

77.22 Прокат відеозаписів і
дисків

Включає прокат CD та DVD-дисків із відеозаписами.

77.29 Прокат інших
побутових виробів і
предметів особистого
вжитку

Включає надання в оренду товарів
домогосподарствам, підприємствам та організаціям:
- текстильних виробів, одягу, взуття;
- меблів, виробів зі скла та кераміки, кухонного та
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КВЕД-2005

Код

72.10.0

72.21.0

Назва

КВЕД-2010

Код

Назва

Консультування з 62.02 Консультування з
питань
питань
інформатизації
інформатизації
Розроблення
58.21 Видання
стандартного
комп'ютерних ігор
програмного
забезпечення
58.29 Видання іншого
програмного
забезпечення
62.01 Комп'ютерне
програмування

72.22.0

72.30.0

72.40.0

Інші види
діяльності у
сфері
розроблення
програмного
забезпечення

Оброблення
даних

Діяльність,
пов’язана з
банками даних

Опис

62.01 Комп'ютерне
програмування

62.02 Консультування з
питань
інформатизації
62.09 Інша діяльність у
сфері інформаційних
технологій і
комп'ютерних систем
62.03 Діяльність із
керування
комп'ютерним
устаткованням
63.11 Оброблення даних,
розміщення
інформації на вебвузлах і пов'язана з
ними діяльність

58.11 Видання книг

столового посуду, побутових електроприладів,
ручних інструментів тощо;
- ювелірних виробів, музичних інструментів,
театральних декорацій та костюмів;
- квітів тощо.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 72.10.0.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

10

*

20

*

20

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає видання комп'ютерних ігрових програм.

Включає видання стандартного програмного
забезпечення, окрім комп'ютерних ігрових програм.

Включає розроблення стандартного програмного
забезпечення; настроювання програмного
забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію
існуючих ПЗ, таким чином, щоб воно функціонувало
в рамках інформаційної системи клієнта.
Включає:
- розроблення, випуск, постачання та документування
програмного забезпечення на замовлення
специфічних користувачів;
- написання програмних супроводжуючих інструкцій
для користувачів;
- розроблення веб-сторінок.
Включає аналіз потреб і проблем користувачів,
консультування щодо прийняття найкращого
рішення.
Включає установлення програмного забезпечення за
винагороду.

Включає експлуатацію на довготривалій (постійній)
основі засобів обробки даних, що належать іншим
користувачам.
Включає:
- діяльність, пов’язану з базами даних: надання даних
у певному порядку або послідовності шляхом їх
вибору у режимі он-лайн або прямого доступу до
оперативних даних, відсортованих згідно із запитом
(комп'ютеризований менеджмент) для широкого чи
обмеженого кола користувачів;
- оброблення, підготовку та введення даних із
застосуванням програмного забезпечення
користувача або власного програмного забезпечення;
- розміщення даних в мережі Інтернет (веб-хостинг);
- сканування документів.
Включає видання книг у режимі он-лайн.

58.12 Видання довідників і
каталогів
58.13 Видання газет

Включає видання довідників та списків адрес у
режимі он-лайн.
Включає видання газет у режимі он-лайн.

58.14 Видання журналів і
періодичних видань

Включає видання журналів та інших періодичних
видань у режимі он-лайн.

58.19 Інші види видавничої
діяльності

Включає видання баз даних та інших видань, не
віднесених до інших угруповань, у режимі он-лайн.

58.21 Видання
комп'ютерних ігор

Включає видання комп'ютерних ігор у режимі онлайн.

58.29 Видання іншого
програмного
забезпечення

Включає видання програмного забезпечення, окрім
комп'ютерних ігор, у режимі он-лайн.
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КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код
Назва
59.20 Видання
звукозаписів

60.10 Діяльність у сфері
радіомовлення
60.20 Діяльність у сфері
телевізійного
мовлення
62.01 Комп'ютерне
програмування
63.11 Оброблення даних,
розміщення
інформації на вебвузлах і пов'язана з
ними діяльність

63.12 Веб-портали
72.50.1

72.50.2

72.60.0

73.10.1

73.10.2

73.20.1

73.20.2

Ремонт і
технічне
обслуговування
офісної техніки

33.12 Ремонт і технічне
обслуговування
машин і
устатковання
промислового
призначення

Ремонт і
95.11 Ремонт комп'ютерів і
технічне
периферійного
обслуговування
устатковання
електроннообчислювальної
техніки
Інша діяльність у 62.09 Інша діяльність у
сфері
сфері інформаційних
інформатизації
технологій і
комп'ютерних систем
Дослідження і
72.11 Дослідження й
розробки в галузі
експериментальні
природничих наук
розробки в галузі
біотехнологій
72.19 Дослідження й
експериментальні
розробки в галузі
інших природничих і
технічних наук

Дослідження і
розробки в галузі
технічних наук

Дослідження і
розробки в галузі
гуманітарних
наук

Дослідження і
розробки в галузі
суспільних наук

72.19 Дослідження й
експериментальні
розробки в галузі
інших природничих і
технічних наук

72.20 Дослідження й
експериментальні
розробки в галузі
суспільних і
гуманітарних наук
72.20 Дослідження й
експериментальні
розробки в галузі
суспільних і
гуманітарних наук
72.20 Дослідження й
експериментальні
розробки в галузі
суспільних і

Опис

Включає завантаження музики (он-лайн видання із
забезпеченням вмісту, що був завантажений).

Включає радіомовлення у мережі Інтернет (Інтернетрадіостанції).
Включає телевізійне мовлення у мережі Інтернет.

Включає проектування структури й вмісту баз даних.
Включає:
- діяльність, пов’язану з базами даних: надання даних
у певному порядку або послідовності шляхом їх
вибору у режимі он-лайн або прямого доступу до
оперативних даних, відсортованих згідно із запитом
(комп'ютеризований менеджмент) для широкого чи
обмеженого кола користувачів;
- поточне обслуговування (ведення) баз даних;
- послуги зі зберігання даних.
Включає діяльність, пов'язану із порталами пошуку в
мережі Інтернет.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 72.50.1,
зокрема, ремонт і технічне обслуговування
фотокопіювального устатковання та калькуляторів.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 72.50.2,
зокрема, заправлення та регенерацію картриджів.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 72.60.0, якщо такі були.

Включає дослідження та експериментальні розробки
в галузі біотехнологій.

Включає:
- систематичне вивчення і творчі зусилля за видами
досліджень та розробок у галузі природничих наук,
крім біотехнології, (математиці, фізиці, астрономії,
хімії, біології, медицині, геології, географії,
сільському господарстві тощо);
- багатогалузеві дослідження і розробки переважно у
галузі природничих наук.
Включає:
- систематичне вивчення і творчі зусилля за видами
досліджень та розробок у галузі технічних наук
(енергетиці, транспорті та зв’язку, будівництві та
архітектурі, добувній, переробній промисловості
тощо);
- багатогалузеві дослідження і розробки переважно у
галузі прикладних технічних наук.
Включає багатогалузеві дослідження і розробки
переважно у галузі гуманітарних наук

Включає:
- багатогалузеві дослідження і розробки переважно у
галузі гуманітарних наук;
- систематичне вивчення і творчі зусилля за видами
досліджень та розробок у галузі гуманітарних наук
(лінгвістиці і мові, мистецтві тощо).
Включає:
- багатогалузеві дослідження і розробки переважно у
галузі суспільних наук;
- систематичне вивчення і творчі зусилля за трьома
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Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
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КВЕД-2005

Код

74.11.1
74.11.2

74.12.0

74.13.0

74.14.0

74.15.0

Назва

Адвокатська
діяльність
Нотаріальна та
інша юридична
діяльність
Діяльність у
сфері
бухгалтерського
обліку та аудиту

Дослідження
кон’юнктури
ринку та
виявлення
суспільної думки
Консультування
з питань
комерційної
діяльності та
управління

Управління
підприємствами

КВЕД-2010

Код

Назва
гуманітарних наук

74.20.2

Діяльність у
сфері
інжинірингу

Діяльність у
сфері геології та
геологорозвідува
ння

видами досліджень та розробок у галузі суспільних
наук (економіці, психології, соціології, юридичних
наук тощо).

69.10 Діяльність у сфері
права
69.10 Діяльність у сфері
права

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.11.1.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.11.2.

69.20 Діяльність у сфері
бухгалтерського
обліку й аудиту;
консультування з
питань
оподаткування
73.20 Дослідження
кон'юнктури ринку
та виявлення
громадської думки

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.12.0.

02.40 Надання допоміжних
послуг у лісовому
господарстві

Включає консультування з питань ведення лісового
господарства.

70.21 Діяльність у сфері
зв'язків із
громадськістю
70.22 Консультування з
питань комерційної
діяльності й
керування

Включає діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
(надання рекомендацій, управлінської або практичної
допомоги підприємцям та державним службам).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.14.0.

74.90 Інша професійна та
науково-технічна
діяльність, н.в.і.у.
64.20 Діяльність
холдингових
компаній
70.10 Діяльність головних
управлінь (хедофісів)

74.20.1

Опис

71.11 Діяльність у сфері
архітектури
71.12 Діяльність у сфері
інжинірингу, геології
та геодезії, надання
послуг технічного
консультування в
цих сферах
74.90 Інша професійна,
наукова та технічна
діяльність, н.в.і.у.
71.12 Діяльність у сфері
інжинірингу, геології
та геодезії, надання
послуг технічного
консультування в

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
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Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.13.0.

Включає також:
- консультування з питань маркетингу.
- оцінку цілісних майнових комплексів та їх
фінансового стану, пов'язану з їх інвестуванням,
передаванням, з'єднанням чи придбанням.
Не включає:
- консультування з питань ведення лісового
господарства;
- діяльності у сфері зв'язків із громадськістю;
- консультування з питань агрономії.
Включає консультування з питань агрономії.

Включає діяльність фінансових холдингових
компаній, які володіють активами (контрольним
пакетом акцій) групи дочірніх підприємств, але не
залучені до керування ними.
Включає:
- діяльність холдингових компаній, які залучені до
керування;
- діяльність головних управлінь (хед-офісів),
централізованих адміністративних офісів та різних
офісів, що здійснюють ведення справ, спостерігають
та керують іншими підрозділами компанії або
підприємства, здійснюють стратегічне або
організаційне планування, приймають участь у
прийнятті рішень.
Включає діяльність у галузі архітектури.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.20.1.
Не включає:
- діяльність у галузі архітектури;
- діяльності інженерів-кошторисників.
Включає діяльність інженерів-кошторисників.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.20.2.
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КВЕД-2005

Код

Назва

74.20.3

Діяльність у
сфері геодезії,
гідрографії та
гідрометеорологі
ї

74.30.0

74.40.0

Технічні
випробування та
дослідження
Рекламна
діяльність

КВЕД-2010

Код

Назва
цих сферах

71.12 Діяльність у сфері
інжинірингу, геології
та геодезії, надання
послуг технічного
консультування в
цих сферах

74.20 Діяльність у сфері
фотографії
74.90 Інша професійна,
наукова та технічна
діяльність, н.в.і.у.
71.20 Технічні
випробування та
дослідження
59.11 Виробництво кіно- та
відеофільмів,
телевізійних програм
73.11 Рекламні агентства

74.50.0

Підбір та
забезпечення
персоналом

73.12 Посередництво в
розміщенні реклами
в засобах масової
інформації
78.10 Діяльність агентств
працевлаштування

78.20 Діяльність агентств
тимчасового
працевлаштування

74.60.0

Проведення
розслідувань та
забезпечення
безпеки

78.30 Інша діяльність із
забезпечення
трудовими
ресурсами
74.90 Інша професійна,
наукова та технічна
діяльність, н.в.і.у.

80.10 Діяльність приватних
охоронних служб

80.20 Обслуговування
систем безпеки

74.70.0

Прибирання
виробничих та
житлових
приміщень,
устатковання та

Опис

80.30 Проведення
розслідувань
81.21 Загальне прибирання
будинків

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.20.3,
зокрема діяльність, пов’язану із розмежуванням
земельних ділянок та складанням земельного
кадастру.
Не включає аерофотознімання та прогнозування
погоди.
Включає аерофотознімання.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група
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Включає прогнозування погоди.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.30.0.
Включає продаж рекламного місця або часу в
кінофільмах, відеофільмах та телепрограмах.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.40.0,
окрім представлення рекламної продукції у засобах
розповсюдження реклами, надання місця для
реклами.
Включає представлення рекламної продукції у
засобах розповсюдження реклами, тобто продаж часу
та місця для різних видів реклами.
Включає:
- пошук, підбір та влаштування персоналу у зв'язку із
забезпеченням зайнятості для потенційних
роботодавців або майбутніх найманих працівників;
- пошук та влаштування висококваліфікованих кадрів
(діяльність хед-хантерів - "мисливців за головами").
Включає залучення робітників на контрактній
(підрядній) основі: забезпечення інших осіб,
переважно на тимчасовій основі, найманою робочою
силою для виконання тимчасових робіт агентством,
яке сплачує їм винагороду за виконану роботу (крім
забезпечення та керування трудовими ресурсами на
тривалій основі).
Включає забезпечення та керування трудовими
ресурсами на тривалій основі.

Включає консультування з питань безпеки
промислових об’єктів, помешкань і громадських
будинків, у т.ч. оцінку їхньої безпеки.

Включає:
- нагляд, охорону та інші види захисту;
- нагляд за перевезенням грошей і цінностей;
- захист інформації в комп’ютерних та інших
технічних засобах від копіювання та
несанкціонованого доступу;
- дресирування собак-охоронців.
Включає спостерігання, у т.ч. дистанційне, за
допомогою електронних систем сигналізацій безпеки.

Включає діяльність приватних сищиків та детективів.
Включає внутрішнє прибирання будівель усіх типів
(загальне прибирання).
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КВЕД-2005

Код

Назва
транспортних
засобів

КВЕД-2010

Код

Назва

81.22 Інша діяльність із
прибирання будинків
і промислових
об'єктів
81.29 Інші види діяльності
з прибирання

74.81.0
74.82.0
74.85.0

Діяльність у
сфері фотографії
Пакування

74.20 Діяльність у сфері
фотографії
82.92 Пакування

Надання
секретарських
послуг та послуг
з перекладу

74.30 Надання послуг
перекладу

82.11 Надання
комбінованих
офісних
адміністративних
послуг
82.19 Фотокопіювання,
підготування
документів та інша
спеціалізована
допоміжна офісна
діяльність
82.99 Надання інших
допоміжних
комерційних послуг,
н.в.і.у.

74.86.0

74.87.0

Діяльність
телефонних
центрів
Надання інших
комерційних
послуг

Опис

82.20 Діяльність
телефонних центрів

Включає:
- внутрішнє спеціалізоване та зовнішнє прибирання
будівель усіх типів;
- чищення промислового устатковання.
Включає:
- миття пляшок;
- дезінфекцію та дезінсекцію будівель, суден, поїздів
тощо;
- прибирання поїздів, автобусів, літаків тощо;
- прибирання внутрішньої частини цистерн і танкерів.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.81.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.82.0.
Включає надання послуг з усного та письмового
перекладу.

Включає спеціалізовану секретарську діяльність:
друкування на машинці чи комп’ютерний набір;
записування зі стрічок чи дисків; вичитування
коректур; копіювання тощо.

Включає:
- телефонну підтримку, окрім діяльності телефонних
центрів з виклику та телефонної підтримки з
використанням комп'ютеру;
- надання послуг із стенографії, зокрема, під час
проведенні процесів судочинства і розшифровування
записаних матеріалів.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 74.86.0.
Включає діяльність, пов’язану із забезпеченням
(охороною) авторських прав (крім авторських прав на
кінофільми).

63.99 Надання інших
інформаційних
послуг, н.в.і.у.

Включає надання послуг з інформаційного
обслуговування, не класифікованих в іншому місці,
таких як:
- інформаційне обслуговування за телефоном;
- послуг з пошуку інформації на основі контракту чи
за винагороду;
- послуг з підбору новин чи матеріалів у пресі, тощо.
Включає надання консультацій щодо судовоправових питань суб'єктами без статусу адвоката.

73.12 Посередництво в
розміщенні реклами
в засобах масової
інформації
74.10 Спеціалізована
діяльність із дизайну

74.90 Інша професійна,
наукова та технічна
діяльність, н.в.і.у.
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Включає комплексну секретарську діяльність.

59.20 Видання
звукозаписів

69.10 Діяльність у сфері
права

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає посередництво в розміщенні реклами.

Включає:
- надання послуг з моделювання текстильних виробів,
одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших
предметів внутрішнього оздоблення інтер’єру,
сучасних товарів, а також інших побутових виробів
та товарів особистого вжитку;
- надання послуг з графічного дизайну;
- діяльність декораторів інтер’єру;
- діяльність художників-оформлювачів.
Включає:
- діяльність брокерів з організації купівлі та продажу
підприємств малого та середнього бізнесу;
- діяльність з оцінювання, крім подібної діяльності,
пов'язаної з нерухомістю та страхуванням;
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КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код

Назва

77.40 Лізинг
інтелектуальної
власності та
подібних продуктів,
крім творів,
захищених
авторськими правами

75.11.1

75.11.2

75.11.3

75.11.4

75.11.5

75.11.6

75.11.7

75.12.0

Опис

- консультування (крім консультування з технічних
питань та інжинірингу);
- діяльність агентів та агентств, що здійснюється від
імені окремих осіб та пов’язана із складанням
контрактів (договорів) на участь у кінофільмах,
театральних виставах та інших розважальних чи
спортивних заходах, а також із наданням книг, п’єс,
речей образотворчого мистецтва, фотографій тощо
спільно із їх видавниками, продюсерами тощо;
- діяльність технологічних брокерів з надання
посередницьких послуг у сфері трансферу
технологій.
Включає:
- лізинг нефінансових нематеріальних активів;
- діяльність з передачі невиключного права на
використання знака для товарів і послуг юридичним
особам, передачі прав на використання технічних
умов з виготовлення продукції юридичним та
фізичним особам.

82.30 Організування
конгресів і
торговельних
виставок
82.91 Діяльність агентств зі
стягування платежів і
бюро кредитних
історій

Включає діяльність організаторів ярмарків, виставок і
конгресів.

82.99 Надання інших
допоміжних
комерційних послуг,
н.в.і.у.

Включає
- діяльність незалежних аукціоністів;
- діяльність, пов’язану з торговими марками;
- знімання показань лічильників споживання газу,
води і електроенергії;
- продаж стартових пакетів та скретч-карток
поповнення рахунку мобільного зв’язку без активації
послуги зв’язку.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.11.1.

Управління
загального
характеру на
державному
рівні
Управління на
рівні державної
автономії
Управління на
рівні областей та
міст Києва та
Севастополя
Управління на
рівні районів,
міст, районів у
містах
Управління на
рівні сіл та
селищ
Управління у
сферах
фінансової та
податкової
діяльності
Діяльність у
сфері статистики
та соціології

84.11 Державне управління
загального характеру

Управління в
соціальній сфері

84.12 Регулювання у
сферах охорони
здоров’я, освіти,
культури та інших
соціальних сферах,
крім обов'язкового
соціального
страхування

Включає:
- стягування платежів за рахунками, оцінювання
кредитоспроможності окремих осіб чи фірмпозичальників у зв’язку з практикою ділових
відносин;
- діяльність колекторських фірм (агентств).

84.11 Державне управління
загального характеру

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.11.2.

84.11 Державне управління
загального характеру

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.11.3.

84.11 Державне управління
загального характеру

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.11.4.

84.11 Державне управління
загального характеру

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.11.5.

84.11 Державне управління
загального характеру

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.11.6,
зокрема, управління та нагляд за платниками
податків на різних рівнях державного управління.

84.11 Державне управління
загального характеру

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.11.7,
зокрема, діяльність статистичних та соціологічних
служб на різних рівнях державного управління.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.12.0.
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Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
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КВЕД-2005

Код
75.13.0

75.14.0

75.21.0

75.22.0

Назва
Регулювання та
сприяння
ефективному
веденню
економічної
діяльності
Допоміжна
діяльність у
сфері
державного
управління

Міжнародна
діяльність

КВЕД-2010

Код
Назва
84.13 Регулювання та
сприяння
ефективному
веденню економічної
діяльності

Включає обслуговування будинків, зайнятих урядом
та органами державного управління.

84.11 Державне управління
загального характеру

Включає:
- управління кадровими службами, розроблення та
реалізацію кадрової політики, методи оцінки,
класифікацію роботи, опис посадових обов’язків,
контроль за виконанням правил державної служби;
- діяльність служб загального призначення, не
пов’язаних з виконанням конкретних функцій у сфері
управління.
Включає діяльність державних архівів.

91.01 Функціювання
бібліотек і архівів
84.21 Міжнародна
діяльність

88.99 Надання іншої
соціальної допомоги
без забезпечення
проживання, н.в.і.у.
84.22 Діяльність у сфері
оборони
84.23 Діяльність у сфері
юстиції та
правосуддя
84.24 Діяльність у сфері
охорони
громадського
порядку та безпеки

80.10.1
80.10.2

Початкова освіта

85.20 Початкова освіта

80.21.1

Загальна середня
освіта
Позашкільна
освіта

85.31 Загальна середня
освіта
85.51 Освіта у сфері спорту
та відпочинку
85.52 Освіта у сфері
культури

75.24.1

75.24.2

75.25.0

75.30.0

80.21.3

80.22.0
80.30.0

Професійнотехнічна освіта
Вища освіта

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.13.0.

81.10 Комплексне
обслуговування
об’єктів

Діяльність у
сфері оборони
Діяльність у
сфері юстиції та
правосуддя
Діяльність з
охорони
громадського
порядку та
безпеки
Діяльність щодо
безпеки
населення в
надзвичайних
ситуаціях
Діяльність з
пожежної
охорони
Діяльність у
сфері
обов’язкового
соціального
страхування
Дошкільна освіта

75.23.0

Опис

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.21.0,
окрім надання допомоги біженцям або голодуючим у
рамках міжнародних програм допомоги.
Включає надання допомоги біженцям або
голодуючим у рамках міжнародних програм
допомоги.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.22.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.23.0.
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Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.24.1.

84.24 Діяльність у сфері
охорони
громадського
порядку та безпеки

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.24.2.

84.25 Діяльність пожежних
служб

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.25.0.

84.30 Діяльність у сфері
обов'язкового
соціального
страхування

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 75.30.0.

85.10 Дошкільна освіта

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 80.10.1.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 80.10.2.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 80.21.1.
Включає діяльність спортивних позашкільних
навчальних закладів.
Включає діяльність позашкільних навчальних
закладів у сфері культури.

85.59 Інші види освіти,
н.в.і.у.
85.32 Професійно-технічна
освіта
85.41 Професійно-технічна
освіта на рівні
вищого професійнотехнічного
навчального закладу

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

Включає діяльність інших видів позашкільних
навчальних закладів.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 80.22.0.
Включає професійно-технічну освіту, що не надає
ступеню або еквіваленту вищої освіти.
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КВЕД-2005

Код

80.41.0

Назва

Школи
підготування
водіїв
транспортних
засобів

КВЕД-2010

Код
Назва
85.42 Вища освіта

85.32 Професійно-технічна
освіта

85.53 Діяльність шкіл
підготовки водіїв
транспортних засобів

80.42.0

Освіта дорослих
та інші види
освіти

85.32 Професійно-технічна
освіта

85.51 Освіта у сфері спорту
та відпочинку
85.52 Освіта у сфері
культури

85.59 Інші види освіти,
н.в.і.у.

85.11.1

85.11.3

85.12.0

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 80.30.0.
Включає також професійно-технічну освіту на рівні
вищого навчального закладу, що надає ступінь або
еквівалент вищої освіти.
Включає освіту, що пов’язана з отриманням
теоретичних знань та практичних навичок, які
необхідні у наявній чи майбутній професійній
діяльності:
- підготовку професійних водіїв автотранспортних
засобів.
Включає:
- діяльність шкіл з підготовки водіїв автомобілів, крім
професійної підготовки;
- навчання водінню суден та літаків (з наданням
льотних сертифікатів та навігаційних ліцензій), крім
професійної підготовки.
Включає освіту, що пов’язана з отриманням
теоретичних знань та практичних навичок, які
необхідні у наявній чи майбутній професійній
діяльності.
Включає також:
- підготовку туристичних гідів, кухарів, менеджерів
готелів та ресторанів, косметологів та перукарів,
професійних водіїв та професійних пілотів, навчання
ремонту комп’ютерів.
Включає освіту у сфері спорту та відпочинку.
Включає освіту у сфері культури (музики,
образотворчого і театрального мистецтва, танцю,
фотографії), нижчу за академічний рівень.

Охорона
материнства та
дитинства
Діяльність
санаторнокурортних
закладів

86.10 Діяльність
лікарняних закладів

Включає види навчання, які не відносяться до будьякого з освітніх рівнів:
- курси підвищення професійної кваліфікації;
- навчання комп'ютерній грамоті;
- курси вивчення іноземних мов чи державної мови;
- навчання рятувальників на воді та діяльність шкіл
виживання;
- навчання ораторському мистецтву;
- навчання швидкісному читанню.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 85.11.1,
окрім діяльності центрів реабілітації та інших
спеціалізованих лікарняних закладів (крім
ліцензованих лікарень) з догляду за особами з
розумовими вадами, психічними захворюваннями або
з проблемами зловживання алкоголем чи
наркотиками, забезпечення умов проживання,
харчування, спостереження та консультування і деякі
послуги з охорони здоров'я для цих категорій хворих.
Включає:
- діяльність центрів реабілітації та інших
спеціалізованих лікарняних закладів (крім
ліцензованих лікарень) з догляду за особами з
розумовими вадами, психічними захворюваннями або
з проблемами зловживання алкоголем чи
наркотиками, забезпечення умов проживання,
харчування, спостереження та консультування і деякі
послуги з охорони здоров'я для цих категорій хворих.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 85.11.2.

86.10 Діяльність
лікарняних закладів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 85.11.3.

Медична
практика

86.21 Загальна медична
практика

Включає також діяльність дитячих оздоровчих
таборів санаторного типу, де дітям разом із
оздоровчими надається комплекс медичних
профілактичних послуг.
Включає медичне консультування та лікування у
сфері загальної медицини, яке здійснюється лікарями

Діяльність
лікарняних
закладів

86.10 Діяльність
лікарняних закладів

87.20 Надання послуг
догляду із
забезпеченням
проживання для осіб
з розумовими вадами
та хворих на
наркоманію

85.11.2

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група
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*

2

*

2

*

10

*

10

*

10

*

10

*

2

*

20

*

10

*

10

*

10

*

20

КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код

Назва

86.22 Спеціалізована
медична практика
85.13.0
85.14.0

Стоматологічна
86.23 Стоматологічна
практика
практика
Інша діяльність у 81.29 Інші види діяльності
сфері охорони
з прибирання
здоров‘я людини

86.90 Інша діяльність у
сфері охорони
здоров'я

85.20.0
85.31.0

85.32.1

Ветеринарна
діяльність
Надання
соціальної
допомоги із
забезпеченням
проживання

Надання
соціальної
допомоги без
забезпечення
проживання

Опис

87.10 Діяльність із догляду
за хворими із
забезпеченням
проживання
87.20 Надання послуг
догляду із
забезпеченням
проживання для осіб
з розумовими вадами
та хворих на
наркоманію
87.30 Надання послуг
догляду із
забезпеченням
проживання для осіб
похилого віку та
інвалідів
75.00 Ветеринарна
діяльність
87.20 Надання послуг
догляду із
забезпеченням
проживання для осіб
з розумовими вадами
та хворих на
наркоманію
87.30 Надання послуг
догляду із
забезпеченням
проживання для осіб
похилого віку та
інвалідів

загального профілю (діяльність амбулаторних
закладів охорони здоров'я).
Включає медичне консультування та лікування у
сфері спеціальної медицини, яке здійснюється
лікарями-спеціалістами і хірургами.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 85.13.0.
Включає діяльність з дезінфекції, дезінсекції,
дератизації будівель, суден, поїздів тощо, яка
здійснюється дезінфекційними станціями,
підприємствами профілактичної дезінфекції та
подібними суб'єктами (окрім діяльності санітарноепідеміологічних станцій)
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 85.14.0, зокрема діяльність
санітарно-епідеміологічних станцій.
Не включає:
- діяльність з дезінфекції, дезінсекції, дератизації
будівель, суден, поїздів тощо
- діяльність з догляду за хворими;
- забезпечення піклування та лікування для осіб
похилого віку, інвалідів, осіб після лікування, осіб,
які зловживають алкоголем, що здійснюється
штатним середнім медичним персоналом.
Включає діяльність з догляду за хворими.

Включає забезпечення піклування та лікування для
осіб з розумовими вадами та з проблемами
зловживання алкоголем чи наркотиками, яке
здійснюється штатним середнім медичним
персоналом.

Включає забезпечення піклування та лікування для
осіб похилого віку та інвалідів, яке здійснюється
штатним середнім медичним персоналом.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 85.20.0.
Включає забезпечення піклування та лікування для
осіб з розумовими вадами та з проблемами
зловживання алкоголем чи наркотиками, яке
здійснюється робітниками сфери соціальних послуг.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

10

*

20

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

5

*

10

*

5

*

5

*

10

Включає забезпечення піклування та індивідуального
догляду для осіб похилого віку та інвалідів, яке
здійснюється робітниками сфери соціальних послуг.

87.90 Надання інших
послуг догляду із
забезпеченням
проживання

Включає соціальну допомогу на цілодобовій основі
для дітей і осіб із деякими фізичними вадами (окрім
осіб похилого віку, інвалідів, осіб з розумовими
вадами та з проблемами зловживання алкоголем,
хворих на наркоманію).

88.10 Надання соціальної
допомоги без
забезпечення
проживання для осіб
похилого віку та
інвалідів

Включає соціальну допомогу, консультування,
матеріальну допомогу та подібні послуги, які
надаються пенсіонерам та інвалідам без забезпечення
їх проживання.
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КВЕД-2005

Код

85.32.5

90.01.0

90.02.0

Назва

Благодійна
діяльність

Збирання і
оброблення
стічних вод
Збирання та
знищення інших
відходів

КВЕД-2010

Код
Назва
88.91 Денний догляд за
дітьми

Включає діяльність з денного догляду за дітьми (у
т.ч. денний догляд за дітьми-інвалідами).

*

5

88.99 Надання іншої
соціальної допомоги
без забезпечення
проживання, н.в.і.у.
88.99 Надання іншої
соціальної допомоги
без забезпечення
проживання, н.в.і.у.
37.00 Каналізація,
відведення й
очищення стічних
вод
38.11 Збирання безпечних
відходів

Включає іншу діяльність у сфері соціальної допомоги
без забезпечення проживання, не віднесену до інших
угруповань.

*

5

Включає благодійну діяльність, таку як збирання
коштів, або іншу допоміжну діяльність у сфері
соціальної допомоги.

*

5

*

10

*

10

38.12 Збирання
небезпечних відходів

Включає збирання небезпечних відходів, у т.ч.
радіоактивних ядерних відходів, пов'язане з їх
подальшим перевезенням.
Включає:
- оброблення та видалення безпечних відходів;
- виробництво компосту з органічних відходів
суб’єктами, основною діяльністю яких є видалення
відходів.

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

38.21 Оброблення та
видалення безпечних
відходів

38.22 Оброблення та
видалення
небезпечних відходів

90.03.0

Прибирання
сміття, боротьба
із забрудненням
та подібні види
діяльності

38.11 Збирання безпечних
відходів

39.00 Інша діяльність щодо
поводження з
відходами

81.29 Інші види діяльності
з прибирання

91.11.0

Діяльність
організацій
промисловців та
підприємців

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

94.11 Діяльність
організацій
промисловців і
підприємців

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 90.01.0.

Включає збирання безпечних відходів.

Включає:
- оброблення та видалення небезпечних відходів;
- оброблення, розміщення та зберігання
радіоактивних ядерних відходів, перехідних
радіоактивних відходів лікарень, тобто таких, що
розпадаються під час їх транспортування;
- герметизацію (пакування), підготовку та інше
оброблення ядерних відходів з метою їх зберігання.
Включає також:
- знешкодження хімічних засобів захисту рослин
(пестицидів);
- приведення території зони відчуження і зони
безумовного (обов’язкового) відселення в екологічно
безпечний стан: дезактивацію, пилезаглушування,
технічне обслуговування законсервованих об'єктів,
зберігання радіоактивних відходів тощо.
Включає збирання сміття в урнах у громадських
місцях.

Включає:
- знезаражування ґрунтів та ґрунтових вод
використанням механічних, хімічних чи біологічних
засобів на місці забруднення або з вивезенням;
- знезаражування та очищення поверхневих вод
внаслідок їх випадкового забруднення, наприклад,
збиранням забруднювачів або застосуванням
хімікатів;
- очищення розливів нафти на суші, поверхневих
водах, в океанах і морях;
- знешкоджування мін та подібних вибухових
пристроїв (включаючи їх підривання);
- інші спеціалізовані види боротьби із забрудненням,
не віднесені до інших угруповань.
Включає:
- зовнішнє підмітання та поливання вулиць, майданів,
доріг, ринків, скверів, парків тощо;
- прибирання снігу та криги на шляхах, злітнопосадкових смугах, посипання сіллю або піском
тощо;
- прокат пересувних туалетів.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 91.11.1.
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КВЕД-2005

Код
91.12.0

91.20.0

91.31.0

91.32.0

91.33.0

92.11.0

Назва
Діяльність
професійних
організацій
Діяльність
професійних
спілок
Діяльність
релігійних
організацій
Діяльність
політичних
організацій
Діяльність
громадських
організацій, н. в.
і. г.
Виробництво
фільмів

КВЕД-2010

Код
Назва
94.12 Діяльність
професійних
громадських
організацій
94.20 Діяльність
професійних спілок

*

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 91.20.0.

*

*

94.91 Діяльність
релігійних
організацій
94.92 Діяльність
політичних
організацій
94.99 Діяльність інших
громадських
організацій, н.в.і.у.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 91.31.0.

*

*

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 91.32.0.

*

*

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 91.33.0,
зокрема, діяльність будинкових комітетів.

*

*

59.11 Виробництво кіно- та
відеофільмів,
телевізійних програм

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 92.11.0.

*

10

*

10

*

10

*

10

*

5

*

10

*

10

*

10

*

10

*

5

*

5

59.20 Видання
звукозаписів

92.13.0
92.20.0

Розповсюдження
фільмів

59.13 Розповсюдження
кіно- та відеофільмів,
телевізійних програм
Демонстрація
59.14 Демонстрація
кінофільмів
кінофільмів
Діяльність у
59.11 Виробництво кіно- та
сфері
відеофільмів,
радіомовлення та
телевізійних програм
телебачення
59.20 Видання
звукозаписів
60.10 Діяльність у сфері
радіомовлення

60.20 Діяльність у сфері
телевізійного
мовлення

92.31.1

Театральна та
інша мистецька
діяльність

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 91.12.0.

*

59.12 Компонування кінота відеофільмів,
телевізійних програм

92.12.0

Опис

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

90.01 Театральна та
концертна діяльність

90.02 Діяльність із
підтримки
театральних і
концертних заходів

Не включає:
- допоміжну діяльність, таку як дублювання
телепередач, тощо, зокрема, поствиробничу
діяльність у сфері виробництва телепередач;
- діяльність студій звукозапису.
Включає допоміжну діяльність, таку як дублювання
телепередач, тощо, зокрема, поствиробничу
діяльність у сфері виробництва телепередач.
Включає діяльність студій звукозапису.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 92.12.0.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 92.13.0.
Включає створення (виготовлення) фільмів, реклами,
окремих телевізійних передач чи програм
телерадіоорганізаціями, студіями-виробниками
(незалежними продюсерами).
Включає виробництво записаних радіопрограм (тобто
не наживо).
Включає:
- комплектування та/або пакетування радіопрограм та
передач організаціями та провайдерами програмної
послуги;
- діяльність дистриб’юторів радіопрограм з передачі
прав організацій мовлення (вітчизняних та/або
зарубіжних) організаціям радіомовлення України
та/або провайдерам програмної послуги;
- трансляцію радіопрограм (крім такої, що
відбувається на умовах передплати або за винагороду
для третьої сторони через кабельні або побутові
супутникові системи).
Включає:
- комплектування та/або пакетування телевізійних
програм та передач організаціями та провайдерами
програмної послуги;
- діяльність дистриб’юторів телепрограм з передачі
прав організацій мовлення (вітчизняних та/або
зарубіжних) організаціям телевізійного мовлення
України та/або провайдерам програмної послуги;
- трансляцію телевізійних програм.
Включає постановку театральних вистав, концертів,
оперних вистав або балетних спектаклів та інших
сценічних виступів:
- діяльність труп або ансамблів, оркестрів та груп
музикантів;
- діяльність незалежних професійних творчих
працівників, таких як актори, танцюристи, музиканти,
лектори або диктори.
Включає допоміжну діяльність у сфері театральної та
концертної діяльності: діяльність режисерів і
продюсерів.
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КВЕД-2005

Код

Назва

КВЕД-2010

Код
Назва
90.03 Індивідуальна
мистецька діяльність

92.31.2

Реставраційна
діяльність

90.03 Індивідуальна
мистецька діяльність

92.32.0

Діяльність
концертних та
театральних
залів

79.90 Надання інших
послуг із
бронювання та
пов'язана з цим
діяльність
90.02 Діяльність із
підтримки
театральних і
концертних заходів

90.04 Функціювання
театральних і
концертних залів
92.33.0

92.34.0

Діяльність
93.21 Функціювання
ярмарок та
атракціонів і
атракціонів
тематичних парків
Інша видовищно- 79.90 Надання інших
розважальна
послуг із
діяльність
бронювання та
пов'язана з цим
діяльність
85.52 Освіта у сфері
культури
90.01 Театральна та
концертна діяльність
90.02 Діяльність із
підтримки
театральних і
концертних заходів

93.29 Організування інших
видів відпочинку та
розваг
92.40.0

92.51.1
92.51.2
92.52.0

92.53.0

Діяльність
інформаційних
агентств

63.91 Діяльність
інформаційних
агентств
74.20 Діяльність у сфері
фотографії
90.03 Індивідуальна
мистецька діяльність
Діяльність
91.01 Функціювання
бібліотек
бібліотек і архівів
Діяльність
91.01 Функціювання
архівів
бібліотек і архівів
Діяльність музеїв 91.02 Функціювання
та охорона
музеїв
історичних місць
і будівель
91.03 Діяльність із охорони
та використання
пам'яток історії,
будівель та інших
пам'яток культури
Діяльність
91.04 Функціювання
ботанічних садів,
ботанічних садів,
зоопарків та
зоопарків і
заповідників
природних
заповідників

Опис

Включає:
- діяльність незалежних професійних творчих
працівників: письменників, скульпторів, живописців,
карикатуристів, граверів, офортистів тощо;
- виготовлення унікальних виробів народного
художнього промислу, які мають художнє, історичне,
етнографічне та наукове значення.
Включає відновлення (реставрацію) витворів
мистецтва, таких як картини тощо.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

2

*

2

*

5

*

5

*

5

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 92.33.0.

*

5

Включає діяльність агентств з розповсюдження
квитків на інші видовищно-розважальні заходи, крім
концертів та театральних вистав.

*

5

*

2

*

5

*

5

*

5

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

*

10

Включає діяльність агентств з розповсюдження
квитків на концерти та театральні вистави.

Включає допоміжну діяльність у сфері театральної та
концертної діяльності:
- встановлення сцени, діяльність костюмерів і
проектувальників (дизайнерів) освітлення;
- облаштування декорацій та заднього фону,
освітлювального та звукового устатковання тощо.
Включає діяльність театральних та концертних залів
та інших приміщень.

Включає діяльність шкіл танцю та викладачів танцю.
Включає діяльність цирку.
Включає допоміжну діяльність у сфері циркового
мистецтва:
- діяльність режисерів циркових вистав та
продюсерів;
- діяльність костюмерів і проектувальників
(дизайнерів) освітлення;
- облаштування декорацій та заднього фону,
освітлювального та звукового устатковання цирку.
Включає організування проведення лялькових вистав,
родео, діяльність тирів, демонстрацію феєрверків,
установлення моделей залізниць тощо.
Включає діяльність інформаційних агентств з
надання новин, фотографій та сенсаційних матеріалів
для ЗМІ.
Включає діяльність незалежних фотожурналістів.
Включає діяльність незалежних журналістів.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 92.51.1.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 92.51.2.
Включає діяльність музеїв усіх видів.

Включає діяльність закладів (крім музеїв) з охорони
та використання пам'яток історії та об'єктів нерухомої
історичної спадщини, територій, пов'язаних з
охороною культурної спадщини, у т.ч. діяльність
історико-культурних заповідників, інших подібних
організацій (крім реставрації будівель і споруд).
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 92.53.0.
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КВЕД-2005

Код
92.61.0

92.62.0

КВЕД-2010

Назва
Код
Назва
Діяльність
93.11 Функціювання
спортивних
спортивних споруд
об’єктів
Інша діяльність у 79.90 Надання інших
сфері спорту
послуг із
бронювання та
пов'язана з цим
діяльність
85.51 Освіта у сфері спорту
та відпочинку

93.11 Функціювання
спортивних споруд

93.12 Діяльність
спортивних клубів

93.19 Інша діяльність у
сфері спорту

92.71.0

92.72.0

93.01.1

93.01.2

Діяльність з
організації
азартних ігор
Інші види
рекреаційної
діяльності

Прання,
оброблення
білизни та інших
текстильних
виробів
Чищення та
фарбування
текстильних та

93.29 Організування інших
видів відпочинку та
розваг
92.00 Організування
азартних ігор
01.62 Допоміжна
діяльність у
тваринництві
78.10 Діяльність агентств
працевлаштування
79.90 Надання інших
послуг із
бронювання та
пов'язана з цим
діяльність
93.29 Організування інших
видів відпочинку та
розваг

96.01 Прання та хімчистка
текстильних і
хутряних виробів

96.01 Прання та хімчистка
текстильних і
хутряних виробів

Опис

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 92.61.0.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

5

*

15

*

*

*

10

*

20

*

10

*

10

5

5

5

5

Діяльність агентств з розповсюдження квитків на
спортивні заходи.

Включає:
- діяльність спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної
майстерності, шкіл олімпійського резерву тощо;
- діяльність шкіл верхової їзди;- індивідуальну
діяльність спортивних інструкторів, викладачів і
тренерів;
- діяльність навчально-тренувальних центрів та баз,
спортивних таборів з підготовки спортсменів до
змагань у різних видах спорту.
Включає організацію та проведення спортивних
заходів під відкритим небом або у закритому
приміщенні для професіоналів та любителів, що
здійснюється суб'єктами, які володіють або не
володіють спортивними спорудами.
Включає діяльність спортивних клубів: футбольних
клубів, боулінг-клубів та плавальних клубів, гольфклубів, боксерських клубів, клубів боротьби,
оздоровчих клубів або клубів культуризму, клубів
зимових видів спорту, шахів, шашок, доміно або
карткових клубів, легкоатлетичних та стрілецьких
клубів.
Включає:
- діяльність зі сприяння та підготовки спортивних
заходів;
- діяльність іподромів, стаєнь, псарень та гаражів для
гоночних автомобілів;
- діяльність, пов’язану зі спортивним чи аматорським
рибальством та мисливством;
- сприяння та підготовку спортивних заходів під
відкритим небом або у закритому приміщенні для
професіоналів та любителів, що здійснюється
суб'єктами, які володіють або не володіють
спортивними спорудами;
- самостійна діяльність професійних спортсменів та
атлетів, суддів, хронометристів тощо.
Включає діяльність причалів для яхт.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 92.71.0.
Включає діяльність ковалів з підковування коней.

Включає діяльність із запрошення акторів на ролі у
кінофільмах, телепередачах, театральних виставах.
Включає продаж квитків на різні видовищнорозважальні заходи, крім мистецьких та спортивних.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 92.72.0,
окрім діяльності ковалів з підковування коней,
продажу квитків на різні видовищно-розважальні
заходи (крім мистецьких та спортивних).
Включає також прокат більярдних столів для
населення.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 93.01.1.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 93.01.2.
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КВЕД-2005

Код

93.02.0

93.03.0

93.04.0

93.05.0

95.00.0

96.00.0

97.00.0

99.00.0

КВЕД-2010

Опис

Назва
хутряних виробів

Код

Надання послуг
перукарнями та
салонами краси

96.02 Надання послуг
перукарнями та
салонами краси

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 93.02.0.

Організація
поховань та
надання
пов’язаних з
ними послуг
Діяльність по
забезпеченню
фізичного
комфорту

96.03 Організування
поховань і надання
суміжних послуг

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 93.03.0.

93.13 Діяльність фітнесцентрів

Включає діяльність фітнес-центрів.

96.04 Діяльність із
забезпечення
фізичного комфорту
52.21 Допоміжне
обслуговування
наземного
транспорту
85.51 Освіта у сфері спорту
та відпочинку
96.09 Надання інших
індивідуальних
послуг, н.в.і.у.

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 93.04.0,
окрім діяльності фітнес-центрів.
Включає надання послуг платними автостоянками

Надання інших
індивідуальних
послуг

Діяльність
домашніх
господарств як
роботодавців для
домашньої
прислуги
Виробництво
продукції
приватними
домашніми
господарствами
для власного
споживання
Недиференційов
ана діяльність
домашніх
господарств як
виробників
послуг для
власного
споживання
Діяльність
екстериторіальни
х організацій

Назва

97.00 Діяльність домашніх
господарств як
роботодавців для
домашньої прислуги

Включає діяльність індивідуальних інструкторів з
йоги.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 93.05.0,
зокрема, відеозйомку для побутових та особистих
потреб замовників, яка здійснюється особамилюбителями.

Розмір ставок єдиного податку у
% до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
звітного року
Перша група
Друга група

5

10

5

10

*

10

*

10

*

10

*

5

2

5

*

5

*

5

*

5

*

5

Не включає діяльність індивідуальних інструкторів з
йоги.
Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 95.00.0.

98.10 Діяльність домашніх
господарств як
виробників товарів
для власного
споживання

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 96.00.0.

98.20 Діяльність домашніх
господарств як
виробників послуг
для власного
споживання

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 97.00.0.

99.00 Діяльність
екстериторіальних
організацій і органів

Включає усі види економічної діяльності, які
відносилися до позиції 99.00.0.
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