
 

Як вибрати правильну систему 
оподаткування  

Вашого бізнесу? 

 

 

Львів - 2019 
Гавронський Богдан Михайлович 

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЛЕМБЕРГ» 

067-670-1021, office.lemberg@gmail.com 
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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) 
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Податкове законодавство 

 Податковий кодекс України 

 

 Інтернет – ресурси: 

 

 http://www.rada.gov.ua - Верховна Рада України  

 

 http://minrd.gov.ua/  - Міністерство доходів і зборів України 

 

http://sts.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://minrd.gov.ua/
http://minrd.gov.ua/
http://minrd.gov.ua/
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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ  

ДЛЯ ФОП 
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Види систем оподаткування  

для ФОП 

 Загальна система оподаткування (з ПДВ)  

 Загальна система оподаткування (без ПДВ) 

 

 Спрощена система оподаткування (єдиний 

податок) – 1, 2 та 3 група. 

 Спрощена система оподаткування (з ПДВ) - 3 

група 
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Особливості традиційної системи 

оподаткування ФОП 
 Цю систему може обрати будь-який ФОП 

 Відсутні обмеження щодо сфери застосування цієї системи 

 Податок з доходів фізичних осіб за ставкою 18 % 

 Необмежений строк діяльності за цією системою 

 ФОП не звільняється від сплати інших податків і зборів 

 Облік підприємницьких операцій обов’язково ведеться у 
Книзі обліку доходів і витрат  

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

 



Спрощена система оподаткування, 

обліку та звітності 
 особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і 

зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України, на сплату єдиного податку 

в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та 

звітності. 

 

 297.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких 

податків і зборів: 

 

1) податку на прибуток підприємств; 

 

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської 

діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою; 

 

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на 

митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, 

які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу; 

 

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження 

господарської діяльності; 

 

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 

 

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1433855970767238#n7201
http://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini/statja-293.htm
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Єдиний податок для ФОП 

 

 

 

1 група  2 група  3 група  

Можливість 

використання 

найманих працівників  

без найманих 

працівників  

одночасно не 

перевищують  

10 осіб  

без обмежень  

Граничний обсяг 

доходу (виручки) 

за рік  

не перевищує  

300 000 грн.  

не перевищує  

1 500 000 грн.  

не перевищує  

5 000 000 грн.  

Ставка єдиного 

податку  

10% від розміру 

прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб 

(185,30 грн.) 

Незалежно від 

наявності доходу: 

20% від розміру 

мінімальної зарплати  

 (834,60 грн.) 

за наявності доходу:  

а) 3% від доходу у разі сплати ПДВ; 

б) 5% від доходу  у разі включення 

ПДВ до складу єдиного податку  

Ставка єдиного 

соціального внеску  

22% від розміру 

мінімальної зарплати  

(918,06 грн.) 

22% від розміру 

мінімальної зарплати  

(918,06 грн.) 

22%  

від розміру мінімальної зарплати  

(918,06 грн.) 

З 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній 

системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно 

до закону пенсію або соціальну допомогу . Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. 

Податковий звітний 

період та строки подання 

декларації  

Календарний рік. Подання декларації – протягом 

60 календарних днів, наступних за звітним 

періодом. 

Календарний квартал.Подання 

декларації –  протягом 40 

календарних днів наступних за 

звітним періодом. 

http://forum.byhgalter.com/zapovnennya-deklaracii-platnika-edinogo-podatku-t74.html
http://forum.byhgalter.com/zapovnennya-deklaracii-platnika-edinogo-podatku-t74.html
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Єдиний податок для ФОП 

 

 

 

1 група  2 група  3 група  

Строк сплати 

податку  

 

 

Авансові внески не пізніше 20 числа 

(включно) поточного місяця. Можна 

сплатити авансом за весь рік  

 

 

 

Протягом 10 календарних днів після 

граничного строку подання податкової 

декларації за звітний квартал.  

Тобто, сплатити єдиний податок 

потрібно протягом 50 календарних 

днів після закінчення звітного кварталу  

САНКЦІЯ ЗА 

НЕСПЛАТУ ЄП 
50% від ставки єдиного податку 20% від суми єдиного податку 

Право на 

свідоцтво 

платника ПДВ  

Не мають права  Право на свідоцтво платника ПДВ  

Види діяльності  

виключно 

роздрібний продаж 

товарів з 

торговельних 

місць на ринках 

та/або провадять 

господарську 

діяльність з 

надання побутових 

послуг населенню 

здійснюють 

господарську діяльність 

з надання послуг, у тому 

числі побутових, 

платникам єдиного 

податку та/або 

населенню, 

виробництво та/або 

продаж товарів, 

діяльність у сфері 

ресторанного 

господарства 

всі види діяльності з урахуванням 

обмежень (п.291.5)  
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Єдиний податок для ФОП 

 

 

 

1 група  2 група  3 група  

Додаткова ставка 

податку  

ст. 293.4 ПКУ  -  15% від: 

1) суми перевищення граничного обсягу доходу, який дає право застосовувати спрощену систему; 

2) доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платника єдиного податку, 

віднесеного до І або ІІ групи ; 

3) доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий; 

4) доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену 

систему оподаткування  

5) доходу, отриманого платником І або ІІ групи  від провадження діяльності, які не дають права 

застосовувати спрощену систему для даної групи 

Ведення обліку  

Мають вести Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого 

дня, відображення отриманих доходів. Форма книги затверджена наказом Мінфіну 

№ 1637 від 15.12.2011р.  

Застосування РРО  

(готівкові операції) 

Не застосовують 

РРО   

(застосування РРО за 

бажанням)  

Застосовують 

РРО 

(у випадку обороту 

>1000000,00 грн.)  

Застосовують РРО 

(у випадку обороту >1000000,00 грн.) 

Хто і де не 

застосовують РРО  

при здійсненні діяльності на ринках; при продажу товарів дрібнороздрібної 

торговельної мережі через засоби пересувної мережі; при наданні послуг 
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Єдиний податок для ФОП 

 

 

 

Платники єдиного податку 1 та 2 групи, які не використовують працю 

найманих осіб, ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ від сплати єдиного податку: 

 

- на час відпустки (не більше 1 місяця на рік) 

- на період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, 

якщо вона триває 30 і більше календарних днів 

ВАЖЛИВО! 

Підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та 

оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД ДК 009:2005),  

потрапляють у 3 групу. 

 

Підприємці, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу 

(реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння потрапляють у 3 групу та  

виключно за ставкою 5%/ 
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ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
Випадки застосування ПДВ  

ФОП – 3 група 

 За заявою особи про реєстрацію платником ПДВ (сума 

від оподатковуваних операцій за останні 12 міс.  < 1000 

тис. грн.) 

 Якщо особа підлягає обов’язковій реєстрації платником 

ПДВ (сума від оподатковуваних операцій за останні 12 міс. 

> 1000 тис. грн.) 
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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. 
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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 

ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
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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 

 Вихід на міжнародний ринок 
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Єдиний податок ЮО – З група 
Можливість використання найманих 

працівників  
без обмежень  

Граничний обсяг доходу (виручки) за 

рік  

не перевищує  

5 000 000 грн.  

Ставка єдиного податку  

а) 3% від доходу у разі сплати ПДВ; 

б) 5% від доходу  у разі включення ПДВ до складу єдиного 

податку  

Ставка єдиного соціального внеску  

(ЄСВ) для працівників на зарплату 
22% від суми нарахованої зарплати, сплачується роботодавцем 

Ставка податку з доходів фізичних осіб 

(ПДФО) з зарплати працівника 

18% від зарплати, знімається з зарплати працівника, та роботодавцем 

перераховується до бюджету 

Ставка військового збору з зарплати 

працівника 

1,5% від зарплати, знімається з зарплати працівника, та роботодавцем 

перераховується до бюджету 

Податковий звітний період та строки 

подання декларації  

Календарний квартал.Подання декларації –  протягом 40 

календарних днів наступних за звітним періодом. 

Строк сплати податку  

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання 

податкової декларації за звітний квартал.  

Тобто, сплатити єдиний податок потрібно протягом 50 

календарних днів після закінчення звітного кварталу  

http://forum.byhgalter.com/zapovnennya-deklaracii-platnika-edinogo-podatku-t74.html
http://forum.byhgalter.com/zapovnennya-deklaracii-platnika-edinogo-podatku-t74.html
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Єдиний податок для ЮО 

 

 

 

3 група  

Право на свідоцтво платника 

ПДВ  
Право на свідоцтво платника ПДВ  

Види діяльності  всі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5)  

Додаткова ставка податку  

а) 6% від доходу у разі сплати ПДВ; 

б) 10% від доходу  у разі включення ПДВ до складу єдиного податку) 

Встановлюється до: 

1) суми перевищення обсягу доходу, який дає права застосовувати 

спрощену систему; 

2) доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, 

ніж грошовий; 

3) доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають 

права застосовувати спрощену систему оподаткування.  

Ведення обліку  Мають вести Книгу обліку доходів   

Застосування РРО  

(готівкові операції) 

 

Застосовують РРО (за умови обороту > 1000000,00 грн.) 



Не можуть бути платниками єдиного 

податку першої - третьої груп: 

 291.5.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють: 

 1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі 

(букмекерське парі, парі тоталізатора); 

 2) обмін іноземної валюти; 3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім 

роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних 

осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 

 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі 

органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових 

виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 

утворення та напівдорогоцінного каміння); 

 5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення; 6) 

діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється 

страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними 

комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу; 7) діяльність з управління 

підприємствами; 

 8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не 

підлягає ліцензуванню); 

 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) 

виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; 10) діяльність з організації, 

проведення гастрольних заходів; 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1433855970767238#n2502


Не можуть бути платниками єдиного 

податку першої - третьої груп: 

 291.5.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 

74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту; 

 291.5.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких 

перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 

квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких 

перевищує 300 квадратних метрів; 

 291.5.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі 

товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні 

фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; 291.5.5. 

суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним 

особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків; 

 291.5.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є 

платником єдиного податку; 

 291.5.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти; 

 291.5.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку 

мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин 

непереборної сили (форс-мажорних обставин). 
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Як відбувається взяття на облік 

платників податків ФОП та ЮО? 

Підставою для взяття ФОП та ЮО на облік в 

органі ДПС є надходження до цього органу 

відомостей з відповідної реєстраційної картки 

на проведення державної реєстрації.  

 
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 18 % 
 для ЮО – податок на прибуток за ставкою  19 % 
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ДЯКУЮ  ЗА УВАГУ ! 


