
Юридичні особи 

Характеристика Загальна система оподаткування  Спрощена система оподаткування 

4 група 6 група 

Види діяльності Не обмежені (за умови отримання 
відповідних дозвільних документів). 

Обмежені (п.291.5 ПКУ). Обмежені (п.291.5 ПКУ). 

Обсяг доходу Не обмежений. До 5 000 000  грн.  в рік.

  

До 20 000 000  грн.  в 

рік. 

Середньообліко

ва чисельність 
працівників 

Не обмежена. До 50 чоловік рік. Не обмежена. 

Форма 

розрахунків з 
контрагентами 

Не обмежено (безготівкова, готівкова, 

бартер). 

Тільки грошова (готівкова, безготівкова). 

Організаційно-

правова форма 

Не регламентовано (крім банків, 

страхових компаній тощо) 

Не регламентовано (крім банків, страхових компаній 

тощо). Але філії, представництва, відділення тощо 
юридичної особи на загальній системі вибрати сплату 

єдиного податку не можуть. 

Резидентство Не має значення. Нерезиденти не можуть бути платниками єдиного 
податку. 

Особливості 

формування 
статутного 

капіталу (СК) 

Регламентований лише термін внесення 

частин до статутного капіталу 
товариства (до одного року згідно 

Цивільного кодексу). 

Частина, що належить ЮО на загальній системі, не 

може перевищувати 25% СК. 
Формувати КК можна як грошима, так і майном (не 

дивлячись на заборону «не грошових» форм 

розрахунків). 

Обмеження 

переходу з боку 

податкової 
інспекції 

Немає обмежень Не можуть перейти на спрощену систему ЮО, які на 

дату подання заяви мають податковий борг (крім 

безнадійного внаслідок форс-мажору). 

Ставки податку З 01.01.2013г. по 31.12.2013г.          – 
19%; 

 З 01.01.2014г. – 16%. 

3%  -   з сплатою ПДВ. 
5 %  -  без сплати ПДВ; 

 

Ставка податку у 
подвійному розмірі 

встановлюється у 
випадках: 

1. На суму перевищення 

максимального розміру 
виручки; 

2. До доходу, одержаного 
в не грошовій формі; 

3. До доходу, одержаного 

від видів діяльності, 
заборонених для ведення 

на спрощеній системи. 

5%   -   з сплатою ПДВ;  
 7 %      -  без сплати 

ПДВ; 

Ставка податку у 
подвійному розмірі 

встановлюється у 
випадках: 

1. На суму перевищення 

максимального розміру 
виручки; 

2. До доходу, одержаного 
в не грошовій формі; 

3. До доходу, одержаного 

від видів діяльності, 
заборонених для ведення 

на спрощеній системи 

База 

оподаткування 

База = дохід - витрати. База = виручка, що надійшла на розрахунковий 

рахунок або в касу + позареалізаційні доходи. 

Звітний період. 

 

Календарний рік. Календарний квартал. 

Строки сплати 

податку 

Платники податку, у яких доходи, що 

враховуються при визначенні об'єкта 
оподаткування, за останній річний 

звітний (податковий) період 

перевищують 10 мільйонів гривень 
щомісяця сплачують авансовий внесок з 

податку на прибуток у порядку і в 
строки, встановлені для місячного 

Протягом 10-ти календарних днів після закінчення 

граничного строку подання декларації за квартал. 



податкового періоду, в розмірі не менше 

1 / 12 нарахованої до сплати суми 

податку за попередній звітний 
(податковий) рік. У січні - лютому 2013 

року сплачують авансовий внесок з 
цього податку у розмірі 1/9 податку на 

прибуток, нарахованого у податковій 
звітності за дев'ять місяців 2012 року, 

протягом 20 календарних днів, 

наступних за останнім календарним 
днем звітного (податкового) місяця 

Платники податку на прибуток, у яких 
доходи, що враховуються при 

визначенні об'єкта оподаткування, за 

останній річний звітний період не 
перевищують 10 мільйонів грн. 

сплачують податок на прибуток на 
підставі податкової декларації за 

звітний (податковий) рік і не платять 
авансових внесків. 

Звітність 1. Податкова декларація з податку на 

прибуток (раз на рік). 
2. Фінансова звітність (щокварталу 

подається до органів статистики, 

щорічно в податкову службу - для 
малих підприємств; для решти 

підприємств - щоквартально до органів 
статистики, і в податкову службу). 

Щорічно - в державну адміністрацію. 
3. Податкова декларація з податку на 

додану вартість та реєстр податкових 

накладних (якщо підприємство є 
платником ПДВ) - щомісяця. В окремих 

випадках - щоквартально. 
4. Звіт щодо єдиного соціального внеску 

(якщо підприємство нараховує заробітну 

плату або доходи фізичним особам за 
договорами цивільно-правового 

характеру) - щомісяця. 
5. Форма 1-ДФ (якщо підприємство 

виступає податковим агентом - 

нараховує ЗП, утримує податок на 
доходи фізичних осіб з ін виплат) - 

щоквартально. 
6. Реєстраційна форма 6 - щорічно. 

7. Декларація з екологічного податку 
(для суб'єктів господарювання, які 

здійснюють викиди забруднюючих 

речовин в атмосферу, водні об'єкти, 
розміщення відходів) 

8. Податкова декларація збору за 
спеціальне використання води (для 

підприємств використовують водні 

ресурси у виробництві, крім санітарно-
гігієнічних потреб) 

9. Розрахунок плати за землю - (для 
власників та орендарів земельних 

ділянок) 
10. Інші статистичні та податкові звіти - 

в залежності від виду діяльності та 

складу господарських операцій 

1. Податкова декларація платника єдиного податку - 

юридичної особи - щоквартально. 
2. Фінансова звітність (щокварталу подається до 

органів статистики, щорічно в податкову службу). 

Щорічно - в державну адміністрацію. 
3. Податкова декларація з податку на додану вартість 

та реєстр податкових накладних (якщо підприємство є 
платником ПДВ) - щомісяця. В окремих випадках - 

щоквартально. 
4. Звіт щодо єдиного соціального внеску (якщо 

підприємство нараховує заробітну плату або доходи 

фізичним особам за договорами цивільно-правового 
характеру) - щомісяця. 

5. Форма 1-ДФ (якщо підприємство виступає 
податковим агентом - нараховує ЗП, утримує податок 

на доходи фізичних осіб з ін виплат) - щоквартально. 

6. Реєстраційна форма 6 - щорічно. 
7. Декларація з екологічного податку (для суб'єктів 

господарювання, які здійснюють викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу, водні об'єкти, 

розміщення відходів) 

8. Інші статистичні та податкові звіти - в залежності 
від виду діяльності та складу господарських операцій. 

 
Звільнені від нарахування та сплати 

(п.297.1НКУ): 
1. Земельного податку (крім земельного податку за 

земельні ділянки, які не використовуються ними для 

здійснення господарської діяльності); 
2. Збору за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності (патентування); 
3. Збору на розвиток виноградарства, садівництва і 

хмелярства. 

Визнання Операційний дохід визнається за Доходом є фактично отримані грошові кошти на 



доходу фактом передачі права власності на 

товар або підписання акта виконаних 

послуг. Інші види доходу визнаються 
згідно з вимогами ПКУ та ПСБО. 

розрахунковий рахунок, або в касу (касовий метод), а 

також позареалізаційні доходи (відсотки на залишок 

грошей на рахунку, списана кредиторська 
заборгованість, різниця між виручкою і балансовою 

вартістю проданих основних засобів, безоплатно 
отримані товари / послуги та ін.) 

Реєстрація 

платником 
податку на 

додану вартість 
(ПДВ) 

Обов'язкова реєстрація: при 

перевищенні доходу за 12 міс. обсягу 
понад 300 000 грн. 

Добровільна: за бажанням платника 
податків 

Обов'язкова реєстрація підприємства на єдиному 

податку платником ПДВ при перевищенні 300 000 грн. 
не передбачена, але якщо платники єдиного податку 

вирішили перейти на загальну систему оподаткування і 
за останні 12 календарних місяців обсяг їх 

оподатковуваних операцій перевищує 300 тис.грн. 

вони зобов'язані стати платниками податку на додану 
вартість. 

Добровільна: При добровільному переході в 
установленому ПКУ порядку на сплату єдиного податку 

за ставкою у розмірі 3 або 5 відсотків. 
 

 

Фізичні особи-підприємці 

Характеристика Загальна система 

оподаткування 

Спрощена система оподаткування 

1 група 2 група 3 група 5 група 

Види діяльності Не обмежені (за 

умови отримання 
відповідних 

дозвільних 

документів). 

Надання 

побутових 
послуг 

населенню або 

роздрібний 
продаж товарів з 

торговельних 
місць на ринках 

згідно з п. 291.7 

ПКУ 
Обмежені (п. 

291.5 ПКУ). 

Надання послуг 

населенню та / 
або платникам 

єдиного податку, 

виробництво та / 
або продаж 

товарів фізичним 
та юридичним 

особам, 

діяльність у 
сфері 

ресторанного 
господарства. 

ФОП, що 

займаються 
посередництвом 

у операціях 
купівлі-продажу, 

оренди та 
оцінювання 

нерухомого 

майна, 
відносяться 

виключно до 3 
групі. 

Обмежені (п. 

291.5 ПКУ). 

Обмежені (п. 

291.5 ПКУ) 

Обмежені (п. 

291.5 ПКУ) 

Обсяг доходу Не обмежений. Не перевищує 

150 000 грн. в 
рік 

Не перевищує  

1 000 000,00 
грн. в рік 

Не перевищує 

3 000 000,00 
грн. в рік 

Не перевищує 

20 000 000 
грн. в рік 

Чисельність 

працівників 

Не обмежена. Без найманих 

працівників 

Не перевищує 

10 чоловік в 
рік 

Не перевищує 

20 чоловік в 
рік 

Не обмежена. 



Ставки податку 15%; 

17% - на суму 10-
тикратного 

перевищення 
розміру мінімальної 

заробітної плати, 

встановленої 
законом на 1 січня 

звітного 
податкового року. 

Від 1 до 10% 

мінімальної 

заробітної 
плати, 

встановленої на 
1-е січня 

поточного року 

Від 2 до 20% 

мінімальної 

заробітної 
плати, 

встановленої на 
1-е січня 

поточного року; 

3% від суми 

виручки при 

сплаті ПДВ; 
 

      5% від суми 
виручки без 

сплати ПДВ 

    5% від суми 

виручки при 

сплаті ПДВ; 
 

      7% від суми 
виручки без 

сплати ПДВ; 

Форма 

розрахунків з 
контрагентами 

Не обмежено 

(безготівкова, 
готівкова, бартер). 

Тільки грошова (готівкова, безготівкова). 

Резидентство Не обмежено. Нерезиденти не можуть бути платниками єдиного податку. 

Обмеження з 

боку податкової 
інспекції 

Не обмежена. Не можуть перейти на спрощену систему ФОП, які на дату подання заяви 

мають податковий борг (крім безнадійного внаслідок форс-мажору). 

Ведення обліку Обов'язкове 

ведення Книги 
обліку доходів і 

витрат ФОП. 

Обов'язкове ведення Книги обліку 

доходів ФОП. 

Обов'язкове ведення Книги обліку 

доходів або Книги обліку доходів і 
витрат (для платників ПДВ). 

Визнання доходу Касовий метод (п. 
177.2 ПКУ). 

Касовий метод. 

База 

оподаткування 

Чистий 

оподатковуваний 
дохід = дохід - 

витрати 
(підтверджені 

документально). 

Для 1-ї та 2-ї груп відсутній (ставка 

залежить від розміру мінімальної 
ЗП). 

Для 3-й і 5-ї групи - виручка + 

позареалізаційні доходи, окрім 
пасивних (відсотки, дивіденди, 

роялті) і доходу від продажу 
власного майна, використовуваного 

в господарській діяльності. 

Строки сплати 
податку. 

Чотири авансових 
платежу: до 15 

березня, до 15 
травня, до 15 

серпня і до 15 

листопада. За 
результатами року 

проводиться 
залишковий 

перерахунок. 

Платники 1-й і 2-ї груп - авансовими 
платежами не пізніше 20-го числа 

поточного місяця. 

Платники 3-й і 5 - ї групи - на 
протязі 10-ти календарних днів 

після закінчення граничного строку 
подання декларації за квартал. 

Сплата Єдиного 
соціального 
внеску (ЄСВ). 

У розмірі 34,7% від 
чистого доходу 

(тобто при його 
відсутності не 

сплачується). 

Максимальна 
величина бази 

нарахування ЄСВ на 
яку нараховується 

єдиний внесок 

дорівнює 17 
розмірам 

прожиткового 
мінімуму для 

працездатних осіб, 
встановленого 

законом. Сплата 

здійснюється 
авансовими 

платежами: до 15 

Не менше мінімального страхового платежу (34,7% від мінімальної 
заробітної плати за відповідний місяць) 

Сплата щомісячно до 20-го числа наступного за звітним. 



березня, до 15 

травня, до 15 

серпня і до 15 
листопада. За 

результатами року 
проводиться 

остаточний 
перерахунок 

Звітність 1.Декларація 

(щорічно) - 
протягом 40 

календарних днів 

після закінчення 
звітного року. Якщо 

протягом кварталу 
було здійснено 

перехід на загальну 
систему - необхідно 

подати першу 

декларацію за 
квартал. 

2.Декларація з 
податку на додану 

вартість та реєстр 

податкових 
накладних (якщо 

ФОП є платником 
ПДВ) - щомісяця до 

20-го числа 
наступного за 

звітним місяця. 

3.Отчет щодо 
єдиного соціального 

внеску (якщо ФОП 
нараховує заробітну 

плату) - щомісяця 

до 20-го числа 
наступного за 

звітним місяця. 
4.Форма 1-ДФ 

(якщо ФОП 

виступає 
податковим агентом 

- нараховує ЗП, 
утримує податок на 

доходи фізичних 
осіб з ін виплат) - 

щокварталу 

протягом 40 
календарних днів 

після закінчення 
звітного кварталу. 

5.Декларація з 

екологічного 
податку (для 

суб'єктів 
господарювання, які 

здійснюють викиди 
забруднюючих 

речовин в 

атмосферу, водні 
об'єкти, розміщення 

1. Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-

підприємця 1-й, 2-ї групи - щорічно; на протязі 40 календарних днів по 
закінченню року.; Для платників 3-й, 5-ї групи - щоквартально, протягом 

40 календарних днів з закінченню кварталу. 

2. Декларація з податку на додану вартість та реєстр податкових 
накладних (якщо ФОП є платником ПДВ) - щомісяця до 20-го числа 

наступного за звітним місяця. 
3. Звіт щодо єдиного соціального внеску (якщо ФОП нараховує заробітну 

плату) - щомісяця до 20-го числа наступного за звітним місяця. 
4. Форма 1-ДФ (якщо ФОП виступає податковим агентом - нараховує ЗП, 

утримує податок на доходи фізичних осіб з ін виплат) - щокварталу 

протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. 
5. Декларація з екологічного податку (для суб'єктів господарювання, які 

здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу, водні об'єкти, 
розміщення відходів) 

 

Звільнені від нарахування та сплати (п.297.1НКУ): 
1. Земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, які 

не використовуються ними для здійснення господарської діяльності); 
2. Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

(патентування); 
3. Збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. 



відходів) 

6.Налоговая 

декларація збору за 
спеціальне 

використання води 
(для суб'єктів, що 

використовують 
водні ресурси у 

виробництві, крім 

санітарно-гігієнічних 
потреб) 

7.Расчет плати за 
землю - (для 

власників та 

орендарів 
земельних ділянок) 

8.Прочіе статистичні 
та податкові звіти, 

якщо є база для їх 
нарахування. 

Використання 
РРО 
(Реєстраторів 
розрахункових 
операцій) 

Обов'язково при 

проведенні 
готівкових 

розрахунків. 

Не обов'язково. Щодо п'ятої групи виникла законодавча 

колізія звільнення платників цієї групи від 
вживання РРО. Згідно п.6 cт.9 Закону прo 

РРО фізичні особи, які сплачують єдиний 

податок, не застосовують ні РРО, ні 
розрахункові книжки. Згідно п.296.10 ПКУ, 

платники єдиного податку першої - третьої 
груп не застосовують РРО, підприємці 

п'ятої групи не згадані. В результаті чого, в 
даний момент норми ПКУ та Закону про 

РРО по-різному трактують питання 

застосування РРО фізичними особами, які 
сплачують єдиний податок. 

Реєстрація 
платників податку 
на додану 
вартість (ПДВ) 

Обов'язкова 

реєстрація: при 
перевищенні доходу 

за 12 міс. обсягу 
понад 300 000 грн. 

Добровільна: за 

бажанням платника 
податків 

Не передбачена. Обов'язкова реєстрація платником ПДВ 

при перевищенні 300 000 грн. не 
передбачена, але якщо платник єдиного 

податку вирішив перейти на загальну 
систему оподаткування і за останні 12 

календарних місяців обсяг їх 

оподатковуваних операцій перевищує 300 
тис. грн. він зобов'язаний стати 

платниками податку на додану вартість. 
Добровільна: При добровільному 

переході в установленому ПКУ порядку на 
сплату єдиного податку за ставкою у 

розмірі 3 або 5 відсотків. 

 

 

30.01.2013. 

Бухгалтер - експерт Нечипорук Анна 


