
Як вибрати правильну систему 

оподаткування 

Вашого бізнесу?



Система оподаткування – це:

 Сукупність податків і 

зборів (обов'язкових 

платежів) до бюджетів 

та до державних 

цільових фондів, що 

справляються у 

встановленому 

законами України 

порядку

 Спосіб оподаткування, 

який обрав для себе 

суб’єкт 

господарювання (один 

чи декілька видів 

податків та зборів)



Податкове законодавство

 Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010р.

 Указ ПУ “Про спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності суб’єктів малого підприємництва” № 727/98 від 
03.07.1998р. (із змінами та доповненнями)

 Декрет КМ України «Про прибутковий податок з громадян» 
№13-92 від 26.12.1992р. (із змінами та доповненнями, 
втратив чинність частково)

 Інтернет – ресурс:

www.rada.gov.ua

www.sta.gov.ua

http://www.rada.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/


СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 

ДЛЯ СГ-ФО (або ФОП)



Види систем оподаткування 

для ФОП

 Традиційна система оподаткування

 Спрощена система оподаткування 

(єдиний податок)

 Спрощена система оподаткування

(фіксований податок)

 Податок на додану вартість (ПДВ у 

певних випадках)



Особливості традиційної системи 

оподаткування ФОП
 Цю систему може обрати будь-який СПД-ФО

 Відсутні обмеження щодо сфери застосування цієї системи

 Податок з доходів фізичних осіб за ставкою 15 %

 СПД-ФО не має права на соціальні пільги

 Необмежений строк діяльності за цією системою

 СПД-ФО не звільняється від сплати інших податків і зборів

 Облік доходів і витрат обов’язково ведеться у Книзі обліку 
доходів і витрат за Ф № 10

 Податок сплачується із сукупного чистого доходу СПД-ФО, 
способи визначення якого є відмінними від визначення 
доходу звичайної найманої особи



Єдиний податок для ФОП

Умови:

 підприємець без створення ЮО;

 ≤ 10 найманих працівників;

 виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ≤ 500 тис. грн.

Переваги:

 Звільняється від сплати ПДФО, податку на землю, внесків до Фонду тимчасової 

непрацездатності, безробіття

 Спрощена система звітності (книга обліку доходів і витрат за Ф № 10 ведеться)

Ставка податку: від 8,6 до 86,0 грн. + за кожного найманого працівника + 50 % 

ставки податку

Строк застосування: один квартал



Недоліки спрощеної системи 

оподаткування:
Єдиний податок не поширюється на:

 Гральний бізнес

 Виробництво та продаж підакцизних товарів

 Видобуток, виробництво та продаж дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння

 Патентна діяльність 

 СПД, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним 
особам, які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищують 25 %

 довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні 
та небанківські фінансові установи

 ФОП без створення ЮО, які здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними 
та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами

 спільна діяльність



Фіксований податок

Умови застосування:

 ≤ 5 найманих працівників;

 валовий дохід за останні 12 календарних місяців, що передують 

місяцю придбання патенту становить ≤7 тис. неоподатковуваних 

доходів громадян = 119 тис. грн.

Ставка податку:

 від 30 грн. до 100 грн. за 1 міс. для ФОП, який здійснює діяльність 

самостійно.

 за патент в межах всієї держави – 100 грн. 

 за кожну найману особу чи члена сім’ї – + 50 % ставки фіксованого 

податку

Мінімальний строк застосування: один місяць



Переваги при застосуванні 

фіксованого податку

 Привабливий розмір податку 

 Відсутність необхідності вести Книгу 

обліку доходів та витрат

АЛЕ:



Сфера застосування 

фіксованого податку 

 Діяльність з продажу товарів та надання 

послуг, супутніх продажу, на ринках

Не можна застосовувати!!!

при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними товарами 

та тютюновими виробами



ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Випадки застосування ПДВ 

ФОП на загальній системі оподаткування

 Якщо особа зареєструвалася платником ПДВ 
(при умові, що сума від оподатковуваних 
операцій (без ПДВ) за останні 12 міс. > 300 
тис. грн.), це обов’язкова реєстрація

 Якщо особа підлягає добровільній  реєстрації 
платником ПДВ

 Якщо особа імпортує товари, сплата ПДВ на 
митниці без реєстрації платника ПДВ



На що звернути увагу при обранні 

системи оподаткування?

1. Вид діяльності, яким Ви плануєте займатися.

2. Чи буде у Вас вхідне ПДВ або чи вигідно Вашим 

партнерам, щоб Ви були платником ПДВ.

3. Орієнтовний дохід, який можна отримати за рік.

4. Кількість найманих працівників чи членів сім’ї, які 

займатимуться з Вами підприємницькою 

діяльністю.



СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ



Фактори, що впливають на вибір 

системи оподаткування для ЮО

 Вид діяльності (виробництво, реалізація 

продукції, надання послуг, виконання робіт 

тощо)

 Наявність або відсутність вхідного ПДВ чи 

вигода для партнерів

 Обсяг реалізації продукції

 Кількість найманих працівників



Види систем оподаткування ЮО

Варіант 1:

Єдиний податок за ставкою 10 %, якщо:

 юридична особа займається наданням 
послуг, тобто у неї немає вхідного ПДВ

 АЛЕ: не всім дозволяється, потрібно 
дивитися, чи можна взагалі юридичній 
особі працювати на спрощеній системі 
оподаткування.



Умови застосування єдиного 

податку ЮО

 будь-яка організаційно-правова форма (ПП., 

ТзОВ, ВАТ, ЗАТ тощо);

 ≤50 найманих працівників (середньооблікова 

чисельність працюючих);

 виручка від реалізації продукції ≤ 1 млн. грн.

Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично 

отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або 

(та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). 



Яка ЮО не може бути платником 

єдиного податку?

Єдиний податок не поширюється на:

 Гральний бізнес

 Виробництво та продаж підакцизних товарів

 Видобуток, виробництво та продаж дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння

 Патентна діяльність 

 СПД, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам, 
які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищують 25 %

 довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та 
небанківські фінансові установи

 спільна діяльність



Види систем оподаткування ЮО

Варіант 2:

Єдиний податок за ставкою 6 % + ПДВ, якщо:

 підприємство систематично займається 
закупівлею матеріалів, фабрикатів, обладнання 
тощо з метою наступного перепродажу, 
виготовлення продукції з метою збуту – тобто у 
підприємства є вхідне ПДВ і буде вихідне ПДВ.

 підприємство робить суттєву націнку на 
продукцію, яку буде реалізовувати (30-40 %)

 якщо обсяг реалізації продукції становить <1 млн. 
грн.



Види систем оподаткування

Варіант 3:

податок на прибуток (+ ПДВ), якщо:

 підприємство не періодично закуповує сировину, 
матеріали, готову продукцію з метою 
виготовлення готової продукції або перепродажу 
– тобто у підприємства час від часу є вхідне ПДВ.

 якщо підприємство робить не суттєву націнку на 
продукцію, що буде реалізовувати (10-15 %).



Як відбувається взяття на облік 

платників податків ФОП та ЮО?

Підставою для взяття ФОП та ЮО на облік в органі 
ДПІ є надходження до цього органу відомостей з 
відповідної реєстраційної картки на проведення 

державної реєстрації ФОП та ЮО . 

Про отримання повідомлення від державного 
реєстратора підрозділом з обліку платників податків 

органу ДПІ щодо кожної ФОП та ЮО робиться 
запис у журналі обліку платників податків – за 

формою № 2-ОПП (для ЮО) та формою № 7-ОПП. 



Після взяття ФОП та ЮО на облік 

платників податків вони автоматично

стають платниками податків на 

загальних підставах

 для ФОП – податок з доходів фізичних осіб за ставкою 
15 %

 для ЮО – податок на прибуток за ставкою 

25 %



Реєстрація платником єдиного 

податку

Для ФОП та ЮО:
 Заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності (Додаток № 1 до Порядку видачі Свідоцтва про 

сплату єдиного податку);

 Платіжний документ (квитанція, копія платіжного доручення з 

відміткою банківської установи) про сплату (перерахування) єдиного 

податку за період не менше ніж календарний місяць.

 Прошиту та прошнуровану Книгу обліку доходів і витрат 

 Копія паспорта повіреного та документ, що посвідчує його 

повноваження на представництво 

Строк видачі Свідоцтва – 10 робочих днів



Реєстрація ФОП платником 

фіксованого податку

ФОП може стати платником фіксованого 

податку шляхом придбання патенту

Документи: заява довільної форми з інформацією про: 

 місце здійснення діяльності 

 перелік найманих осіб та їх інд. № або членів його сім’ї та їх інд. №

 інформація про доходи платника фіксованого податку від здійснення 

підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання 

таких доходів

Строк видачі патенту – три робочі дні з дня прийняття заяви. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !

... І ВАШІ ЗАПИТАННЯ ?


