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ВСТУП 
 

Пам’яті Вчителя і Науковця  
Костянтина Олександровича Штеця  

присвячується. 
 
Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності пред-

ставляє собою один із найважливіших та найефективніших важе-
лів державного регулювання ринкової економіки. Саме за допо-
могою податкової політики держава не тільки формує джерела 
фінансування суспільно-необхідних витрат, реалізуючи 
фіскальну функцію податків, а й забезпечує створення 
необхідних передумов до структурної перебудови національної 
економіки та її зростання. 

Проблеми оподаткування традиційно привертають до себе 
підвищену увагу науковців і практиків, оскільки в цій сфері пере-
хрещуються інтереси держави й регіонів з інтересами суб’єктів 
господарювання та громадян — платників податків. Гармонізація і 
підтримання балансу цих інтересів дозволяє створити необхідні 
умови для забезпечення підйому економіки, соціальної стабіль-
ності в суспільстві та підвищення добробуту населення. 

Однією з ключових функцій оподаткування, яка саме й забез-
печує гармонізацію інтересів усіх учасників податкових відносин, є 
економічна (стимулююча) функція. За її допомогою держава може 
заохочувати платників податків розвивати ті сфери й напрямки 
діяльності, які відповідають пріоритетам національної економіки, 
стимулювати інтенсифікацію інвестиційних процесів та раціональ-
не використання ресурсів тощо. З іншого боку, за допомогою 
податкової політики держава може запобігати розвитку тих сфер 
діяльності, в яких вона не зацікавлена. 

Серед засобів реалізації стимулюючої функції податків особ-
ливе місце посідають альтернативні системи оподаткування, до 
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яких відносяться: спрощена система оподаткування, обліку та 
звітності суб’єктів малого підприємництва, здійснення підприєм-
ницької діяльності з придбанням спеціального торгового патенту; 
сплата громадянами-підприємцями прибуткового податку в фіксо-
ваному розмірі та застосування фіксованого сільськогоспо-
дарського податку. 

Альтернативні системи оподаткування є своєрідним проявом 
демократизації суспільства. За їх наявності суб’єкти підприєм-
ницької діяльності — платники податків — отримують можливість 
самостійного вибору податкових умов господарювання, тобто 
мають змогу активно впливати на цей фактор зовнішнього 
середовища, що суттєво збільшує ступінь їх свободи в прийнятті 
господарських рішень. Тому можливість застосування 
альтернативних систем оподаткування на рівні суб’єктів 
підприємницької діяльності слід розглядати як один із резервів 
підвищення ефективності їх господарювання. 

Об’єктивна необхідність появи альтернативного оподатку-
вання зумовлена, з одного боку, недоліками, які притаманні чин-
ній податковій системі України, її складністю, внутрішніми супе-
речностями, неузгодженістю основних податкових законів з 
іншими галузями законодавства та переважно фіскальною спря-
мованістю, а з іншого — специфікою сучасного етапу розвитку 
національної економіки, який вимагає першочергового систем-
ного стимулювання розвитку малого підприємництва та під-
тримки сільськогосподарських товаровиробників, що не може 
бути вирішено в рамках діючої системи оподаткування. До того ж 
застосування альтернативних податкових систем сприяє 
вирішенню ще одного найважливішого завдання соціальної 
політики — формуванню середнього класу, що є необхідною 
умовою забезпечення сталості соціально-економічного розвитку 
нашої країни. 

Ще одним аспектом застосування альтернативного оподатку-
вання є необхідність спрощення та лібералізації громіздкої і від-
верто фіскальної системи адміністрування податків і зборів, яка 
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ставить в нерівні умови платників податків і контролюючі органи. 
Скорочення кількості податків і зборів, обов’язкових до сплати в 
рамках альтернативних систем, а також спрощення податкового 
обліку та фінансової звітності дозволяє певною мірою зняти 
гостроту цієї проблеми та суттєво скоротити відповідні витрати 
часу суб’єктів підприємництва. Однак остаточне вирішення проб-
леми податкового адміністрування потребує внесення системних 
змін в законодавство з питань оподаткування і може бути 
досягнуто тільки в рамках реформи загальної податкової системи 
України. 

Ці передумови появи й розвитку альтернативних систем 
оподаткування одночасно визначають тимчасовий, обмежений у 
часі період їх застосування: в мірі вдосконалення загальної систе-
ми оподаткування та вирішення макроекономічних завдань, зара-
ди чого, власне, й створені ці системи, об’єктивна необхідність їх 
існування поступово зменшуватиметься. 

Разом з тим було б помилковим вважати, що створення опти-
мальної для свого часу загальної системи оподаткування 
повністю виключить необхідність застосування альтернативних 
систем. Динамічний характер розвитку економіки об’єктивно веде 
до зміни пріоритетів економічного зростання, що потребує 
адекватних змін в системі засобів реалізації стимулюючої функції 
оподаткування. Тому альтернативні системи оподаткування не є 
виключним атрибутом фінансової політики країн з транзитивною 
економікою — вони ефективно застосовуються й у промислово-
розвинених країнах, які мають розгалужену й сталу систему 
оподаткування. 

Крім того, в силу інерційності макроекономічних процесів 
період застосування альтернативного оподаткування може бути 
досить тривалим, тому дослідження особливостей застосування 
цих податкових систем, виявлення їх внутрішніх суперечностей та 
проблем, що стримують їх розвиток, а також розробка напрямків і 
конкретних рекомендацій щодо удосконалення альтернативного 
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оподаткування відноситься до розряду стратегічних проблем 
фінансової науки. 

Різним аспектам проблеми реформування податкової систе-
ми України та застосування альтернативних систем 
оподаткування присвячені роботи таких відомих вітчизняних 
фахівців — науковців і практиків, як О. Данілов, О. Даниленко, 
В. Завгородній, І. Журавська, Н. Кирієнко, М. Кучерявенко, 
В. Калюжний, П. Мельник, Д. Михайленко, В. Мурзов, 
І. Петрусенко, С. Подзе, В. Руденко, В. Соколенко, В. Цвєткова та 
ін. Але проблеми системного аналізу альтернативних систем 
оподаткування, обґрунтування напрямків їх подальшого розвитку 
ще не знайшли достатнього науково-теоретичного та методичного 
вирішення, що спричиняє невизначеність та практичні складнощі 
їх застосування. 

Саме дослідженню таких проблем і присвячена ця моногра-
фія, метою якої є обґрунтування теоретичних, методичних та 
практичних рекомендацій стосовно удосконалення альтерна-
тивних систем оподаткування на основі аналізу нормативно-
правової бази, української практики та іноземного досвіду їх 
застосування. 

У роботі значну увагу приділено визначенню місця й ролі 
альтернативних систем в реалізації стимулюючої функції оподат-
кування, що дозволило узагальнити їх специфічні риси, місце, які 
вони посідають серед інших засобів державної податкової політи-
ки та особливості їх практичного використання. 

Однією з найбільш складних проблем застосування спроще-
ної системи оподаткування, спецпатенту та інших альтернативних 
систем є неузгодженість їх з іншими податковими законами, а 
також наявність численних внутрішніх суперечностей 
законодавчої та нормативної бази цих систем. Виходячи з 
вивчення та узагальнення вітчизняної практики й іноземного 
досвіду застосування альтернативного оподаткування, аналізу 
тлумачення окремих норм законодавства органами законодавчої, 
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виконавчої та судової влади, в монографії обґрунтовуються 
рекомендації щодо усунення цих недоліків. 

Значне місце в роботі посідає дослідження та класифікація 
обмежень щодо застосування окремих альтернативних систем, 
які визначають можливості використання тієї чи іншої системи 
окремими групами платників. 

Інша важлива проблема сучасного оподаткування — взаємо-
дія та взаємозв’язки альтернативних систем зі звичайною систе-
мою оподаткування. З цієї точки зору в монографії досліджені 
різні аспекти й особливості звільнення суб’єктів альтернативних 
систем від обов’язковості сплати тих податків і зборів, які 
замінюються альтернативними податками, а також визначені 
особливості справляння тих податків і зборів, які залишаються 
обов’язковими до сплати. 

Зміна системи оподаткування зв’язана не лише з механічною 
заміною одних податків на інші, а й передбачає новий склад 
об’єктів оподаткування та зміну методу податкового обліку. На 
жаль, особливості оподаткування в такі перехідні періоди законо-
давчо не врегульовані. Виходячи з важності цієї проблеми, авто-
ром монографії обґрунтовані принципи і методичні підходи до 
оподаткування господарських операцій, здійснення яких продов-
жується в момент зміни податкової системи. 

Ще одним напрямком дослідження виступає аналіз системи 
адміністрування альтеративних податків, організації податкового 
обліку, який послужив основою для розробки відповідних реко-
мендацій щодо їх удосконалення і гармонізації з загальними 
принципами податкового адміністрування та відповідальності 
платників. 

Розбудова альтернативних систем оподаткування має 
ґрунтуватися на розвиненій методичній основі. В цьому плані в 
монографії поставлене й вирішене завдання щодо удосконалення 
методики визначення розміру податкових зобов’язань платників 
спеціального торгового патенту органами місцевого самовряду-
вання, що дозволяє, з одного боку, забезпечити привабливість 
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спецпатенту для платників, а з іншого — запобігти зменшенню 
надходжень до місцевих бюджетів. 

Методичну спрямованість мають також наведені в монографії 
розробки щодо визначення доцільності й розрахунку порівняль-
ного економічного ефекту від застосування різних альтернативних 
систем оподаткування суб’єктами підприємницької діяльності — 
юридичними та фізичними особами. 

Ці методичні розробки мають і суттєве практичне значення, 
оскільки їх використання дозволяє платнику прийняти виважене й 
обґрунтоване рішення відносно переходу на певну альтернативну 
систему оподаткування або про недоцільність такого переходу в 
конкретних умовах здійснення господарської діяльності. 

Автор висловлює щиру подяку за довголітню та плідну 
співпрацю колективам газети "Бухгалтерія" та журналу "Бухгал-
тер", на сторінках яких було надруковано цикл статей автора, 
присвячених альтернативним системам оподаткування. 

Особливості запропонованого автором підходу вбачаються в 
тому, що проблеми застосування альтернативних систем оподат-
кування досліджуються не тільки з позицій державного регулю-
вання національної економіки, а, перш за все, з точки зору 
можливості, доцільності та ефективності використання їх суб’єк-
тами підприємницької діяльності. Тому запропонована монографія 
може бути рекомендована не тільки науковцям, аспірантам та 
студентам економічних спеціальностей, а й спеціалістам контро-
люючих органів, а також усім тим фахівцям та підприємцям, які на 
практиці або застосовують, або розглядають можливість застосу-
вання альтернативних систем оподаткування. 
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1. ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТИМУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ 
ОПОДАТКУВАННЯ 

 
Оподаткування є однією з найбільш динамічних сфер дер-

жавного регулювання економіки в Україні. Об’єктивні причини 
цього криються, по-перше, в революційних змінах економічних 
відносин 90-х років XX сторіччя, пов’язаних зі становленням 
ринкової економіки, а по-друге, — у відносно короткій історії 
української податкової системи та відсутності необхідного 
вітчизняного досвіду державного регулювання цієї специфічної 
сфери. 

Сучасна податкова система України була сформована порів-
няно недавно. В 1991 році, напередодні проголошення 
державного суверенітету, був прийнятий Закон Української РСР 
"Про систему оподаткування", яким визначались основні 
принципи оподаткування, вичерпний перелік податків і зборів, 
права та обов’язки платників і інші фундаментальні основи 
податкової системи. 

Перший етап еволюції системи оподаткування припадає на 
період з 1991 по 1997 роки. Основним змістом цього етапу було 
становлення податкової системи, поступове введення в практику 
господарювання передбачених нею податків і зборів, узгодження 
останніх між собою та створення законодавчого поля оподатку-
вання. Разом з тим сформована в 1991 році система оподатку-
вання була орієнтована, перш за все, на забезпечення мінімально 
достатнього рівня надходжень до бюджету в умовах системної 
кризи пострадянської економіки, тобто була спрямована переваж-
но на реалізацію фіскальної й частково-розподільчої (перероз-
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подільчої) та контрольної функцій оподаткування. Що стосується 
стимулюючої функції податків, то цей етап характеризується 
спробами реалізувати її через відповідні пільги окремим суб’єктам 
господарювання, які мали індивідуальний характер і надавалися 
не тільки законодавчою, але й виконавчою владою. Наслідком 
цього була відсутність системного підходу до податкового стиму-
лювання та нерівність умов господарювання для окремих плат-
ників, що призводило до численних зловживань та порушень 
загальних принципів оподаткування. 

Значним кроком у напрямку реалізації стимулюючої функції 
оподаткування було прийняття в лютому 1997 року другої редакції 
Закону України "Про систему оподаткування" [5]. Саме з цього 
моменту почався другий етап розвитку податкової системи, який 
тривав до початку 2001 року. Перш за все, новою редакцією цього 
закону були суттєво переглянуті принципи оподаткування, при-
чому перший із них — "стимулювання підприємницької виробничої 
діяльності та інвестиційної активності" — спрямований саме на 
забезпечення стимулюючої функції оподаткування. 

Подальший розвиток знайшло розмежування функцій законо-
давчої та виконавчої влади щодо введення нових податків і 
зборів, перегляду податкових пільг, механізму сплати окремих 
податків. Усі ці зміни можуть вноситися або виключно законами 
України з питань оподаткування, або рішеннями відповідних 
органів місцевого самоврядування, що не допускає втручання 
виконавчої влади у вирішення цих питань. Крім того, саме на 
другому етапі був законодавчо закріплений принцип стабільності 
податкової системи, відповідно до якого державою гарантується 
незмінність податків і зборів (обов’язкових платежів) та їх ставок, 
а також податкових пільг протягом бюджетного року за умови 
оприлюднення відповідних законодавчих змін не менш, ніж за 
шість місяців до початку нового бюджетного року. Та, на жаль, цей 
принцип на практиці не дотримується законодавчою владою, що 
суттєво збільшує невизначеність умов господарювання платників 
податків. 
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Характерною рисою цього етапу є спроба гармонізації україн-
ського і європейського податкового законодавства стосовно двох 
найбільш важливих як для держави, так і для суб’єктів господарю-
вання податків: податку на прибуток підприємств і ПДВ. Саме з 
введенням в дію нової редакції Закону України "Про оподаткуван-
ня прибутку підприємств" [11] та Закону України "Про податок на 
додану вартість" [12] зв’язане виникнення податкового обліку й 
відокремлення його від обліку бухгалтерського. Правда, введення 
для цих двох податків методу обліку "за першою з подій" мало пев-
ні негативні наслідки, тому що воно сприяло скороченню обо-
ротних коштів підприємств за рахунок безпроцентного "кредиту-
вання" бюджету при здійсненні операцій з продажу товарів (робіт, 
послуг) без попередньої оплати. На думку автора, цей крок з огляду 
на існуючий фінансовий стан суб’єктів господарювання був 
передчасним. 

На цьому етапі також були закладені основи чотирьох 
альтернативних способів оподаткування, до яких відносяться: 
сплата фізичними особами — суб’єктами підприємницької 
діяльності — прибуткового податку в фіксованому розмірі з 
придбанням патенту (лютий 1998 р.); здійснення діяльності з 
придбанням спеціального патенту (лютий 1998 р.); спрощена 
система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого 
підприємництва (липень 1998 р.), а також фіксований 
сільськогосподарський податок (грудень 1998 р.). 

Зараз українське оподаткування переходить до третього 
етапу розвитку податкової системи, який формально почався в 
2001 році введенням в дію спеціального закону, що визначає 
взаємовідносини платників з контролюючими органами з приводу 
сплати податків і зборів — Закону України від 21.12.2000 р. 
№2181-III "Про порядок погашення зобов’язань платників податків 
перед бюджетами і державними цільовими фондами" [10]. Реаль-
ним початком третього етапу буде введення в дію Податкового 
кодексу, який уже прийнятий Верховною Радою України в другому 
читанні. Саме Податковий кодекс повинен законодавчо визначити 
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нові пріоритети державної податкової політики, закріпити в ній, як 
елементі господарського механізму, ті зміни, що сталися протягом 
останніх років в економічному устрої країни та рівні розвитку 
продуктивних сил. 

Одним із головних завдань реформування податкової політи-
ки на цьому етапі повинна стати переорієнтація податкової систе-
ми із суто фіскальних цілей на стимулювання економічного 
зростання. 

З точки зору державного регулювання економіки, найважливі-
ше значення має регулююча (економічна) функція податків і 
системи оподаткування в цілому. Ця функція в залежності від 
наслідків впливу податків на результати діяльності підприємств 
звичайно класифікується або стимулююча, якщо окремі 
параметри певного податку заохочують платника збільшувати 
результати своєї діяльності, або як дестимулююча чи стримуюча 
(у випадку, коли зміна окремих елементів податку або збору 
призводить до недоцільності з боку платника подальшого 
розвитку у відповідному напрямку) [54, 262, 324]. 

Саме за допомогою цієї функції податків держава гармонізує 
свої інтереси з інтересами платників, впливаючи на останні. 
Разом з тим помилковою була б абсолютизація регулюючої 
функції податків — тільки одна вона не в змозі гарантувати 
відповідність дій платників вимогам загальнодержавних інтересів. 
Так, наприклад, збільшення податкового навантаження при 
здійсненні окремих господарських операцій ще не гарантує 
відмову платників від їх проведення. Якщо загальний економічний 
ефект буде перевищувати додаткові втрати від збільшення 
податкових зобов’язань, платники, швидше за все, 
продовжуватимуть таку діяльність. Тому оподаткування слід 
розглядати як один із економічних важелів політики держави, який 
слід поєднувати з іншими економічними та адміністративними 
методами державного регулювання підприємницької діяльності. 

Використовуючи ті чи інші засоби реалізації стимулюючої 
функції оподаткування, держава впливає на виробництво й реалі-
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зацію суспільного продукту, регулює зміни в структурі економіки, 
темпи накопичення і споживання, створює умови для технічного 
оновлення виробничого потенціалу, а також забезпечує регулю-
вання інфляційних процесів та стабілізацію фінансового стану 
держави. 

Принципово система засобів податкового стимулювання 
включає в себе три групи засобів стимулювання (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Система засобів податкового стимулювання 
підприємницької діяльності 

 
До першої групи відносяться локальні податкові пільги. 
Під локальними пільгами автор розуміє податкові пільги за окре-

мими податками і зборами, які надаються платникові відповідними 
законодавчими актами за наявності певних умов і не мають 
системного характеру. Крім того, характерною рисою цих пільг є 
їхня екстериторіальність — вони застосовуються на всій території 
країни (відносно загальнодержавних податків і зборів) або на 
території окремої територіальної громади (місцеві податки та 
збори). 

Практично кожен з податкових законів, формування якого йде 
практично безперервно та є наслідком не тільки і не стільки вива-
женої економічної політики держави, скільки лобіювання інтересів 
окремих груп платників, має розгалужений перелік таких локаль-
них пільг. Локальні податкові пільги в сучасних умовах є одними із 
найнестабільніших елементів податкової системи, які постійно 
змінюються, переглядаються, відміняються, скорочуються або 
доповнюються. При цьому надання конкретної локальної пільги не 
супроводжується відповідними змінами елементів інших податків і 
зборів, тобто порушує внутрішні зв’язки системи оподаткування. 

Незважаючи на те, що термін "податкові пільги" є одним із 
найпоширеніших в термінології оподаткування, єдиний підхід до 
визначення цього поняття в сучасній спеціальній літературі відсут-
ній, а в чинному українському податковому законодавстві він вза-
галі не визначений. 

Так, на думку М. Кучерявенка [104], "пільги — це повне або 
часткове звільнення юридичних осіб i громадян від сплати подат-
ків". Аналогічного підходу дотримується й О. Мещерякова: "Подат-
кові пільги — це повне або часткове звільнення від оподаткування 
юридичних i фізичних осіб відповідно до чинного законодавст-
ва" [263]. На погляд автора, цей підхід звужує поняття податкових 
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пільг і обмежує його тільки суб’єктами оподаткування (платниками 
податків). 

Інша трактовка цієї категорії запропонована В. Федосо-
вим [282], який вважає, що податкові пільги слід розглядати як 
диференціацію ставок — зниження або підвищення ставки для 
окремих платників. Але звуження економічної сутності податкових 
пільг лише до встановлення різних рівнів податкових ставок для 
певних груп суб’єктів оподаткування теж не є правомірним. 

Більш обґрунтованим уявляється інший підхід до визначення 
економічної сутності податкових пільг, який передбачає застосу-
вання спеціальних (пільгових) умов до будь-якого з елементів 
податку. 

Так, відповідно до Податкового кодексу Російської Федера-
ції [36], податковою пільгою вважається надана платнику податків 
можливість зменшувати суму податку або збору, які підлягають 
сплаті, за наявності підстав, установлених Кодексом або іншим 
актом податкового законодавства. 

На думку О. Підлісної [280], податкові пільги — це законодав-
чо закріплений перелік умов, за наявності яких платник податку 
зменшує податкові зобов’язання. 

Заслуговує на підтримку точка зору В. Буряківського (він 
виділяє податкові пільги в окремий елемент податку [54]), до неї, 
вважаю, слід додати, що характер конкретної пільги визначається 
тим, до якого з елементів податку він застосовується. 

П. Мельник [262] виділяє такі форми надання податкових 
пільг: 

встановлення мінімуму, що не оподатковується. Прикладом 
цієї пільги є неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на 
який зменшується сукупний оподатковуваний доход. Разом з тим, 
за переконанням автора, за своєю суттю ця пільга являє собою 
зменшення об’єкта оподаткування на частину отриманого доходу, 
хоча таку групу, як "знижки" або "зменшення об’єкта оподатку-
вання", П. Мельник в наданій класифікації окремо не виділяє. Слід 
зазначити, що в проекті Податкового кодексу України [38] засто-
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сування цієї пільги при оподаткуванні доходів громадян уже не 
передбачене; 

вилучення з оподаткування певних елементів об’єкта оподат-
кування. Так, наприклад, перелік операцій, які не є об’єктом 
оподаткування, міститься в ст. 3 Закону України "Про податок на 
додану вартість" [12]; перелік доходів, які не відносяться до 
складу валового доходу, — в ст. 4 Закону України "Про 
оподаткування прибутку підприємств" [11]; перелік доходів, що не 
включаються в сукупний оподатковуваний доход, — в ст. 5 
Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з 
громадян" [40] тощо; 

звільнення від оподаткування окремих осіб або категорій 
платників податків. Сфера застосування цих пільг — достатньо 
широка. Так, окремі категорії юридичних і фізичних осіб не є плат-
никами земельного податку, податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів. Звільнені від 
оподаткування ПДВ особи, які не відповідають критеріям реєстра-
ції в якості платника податку. Пільги такої форми є практично в 
кожному законодавчому акті, яким регулюється справляння окре-
мих податків і зборів; 

зменшення податкових ставок — досить поширена податкова 
пільга, яка застосовується за більшістю чинних податків і зборів. 
Зокрема, на 50% знижується ставка оподаткування за податком 
на прибуток підприємств при продажу інноваційного продукту; за 
податком з власників транспортних засобів — відносно легкових 
автомобілів виробництва країн СНД, які поставлені на облік в 
Україні до 1990 року включно. До цієї групи пільг можна віднести й 
диференційовані ставки, встановлені для окремих об’єктів оподатку-
вання (дивіденди, доходи нерезидентів, доходи від фрахту, тощо), а 
також нульову ставку, яка застосовується до окремих опера-
цій (експорт, транзит і деякі інші) за податком на додану вартість; 

застосування цільових податкових пільг, у тому числі 
податкових кредитів. При цьому під податковим кредитом 
розуміється вид пільг, при якому звільнення стосується загальної 
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суми податкового платежу, нарахованого для сплати [262]. За 
формами надання П. Мельник поділяє податкові кредити на 
зниження ставки податку, скорочення податкової суми, 
перенесення терміну сплати або сплата податку частинами, 
повернення раніше сплаченого податку (частини податку), а також 
зарахування раніше сплаченого податку в рахунок майбутніх 
платежів. 

На думку автора, віднесення до цієї групи пільг повернення 
раніше сплаченого податку або його залік у рахунок майбутніх 
платежів є спірним, оскільки вони є звичайними механізмами 
оподаткування. Що стосується зниження ставки податку, то цей 
вид пільг виділено в окрему групу, а віднесення її до податкового 
кредиту уявляється некоректним. Тому пільги у вигляді 
податкових кредитів доцільно відділити від спеціальних пільг. 

До групи спеціальних пільг доцільно віднести, зокрема: 
перенесення терміну сплати податку на більш пізній період 

(мова йде про відстрочку); 
сплату податку частинами (розстрочка податкових зобов’язань); 
застосування спеціальних методів податкового обліку для 

окремих господарських операцій (наприклад, касового методу для 
визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту з 
ПДВ, валового доходу та валових витрат для податку на прибуток 
підприємств, тощо); 

зміна податкового (звітного) періоду для окремих катего-
рій платників. Так, наприклад, для сільгосптоваровиробників 
та суб’єктів космічної діяльності встановлений річний подат-
ковий період з податку на прибуток, тривалість податкового 
періоду з ПДВ залежить від обсягу оподатковуваних операцій 
платників. 

Додатково до запропонованої П. Мельником класифікації 
форм надання податкових пільг, скажімо, слід виділити таку групу, 
як зменшення об’єкта оподаткування. Ці пільги надаються віднос-
но окремих елементів об’єкта оподаткування, які вираховуються 
при обчисленні податкових зобов’язань. До таких пільг, зокрема, 
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можна віднести пільги, передбачені ст. 5 Закону України "Про 
податок на додану вартість" [12] (операції, що не оподатко-
вуються); пільги, що надаються за соціальним станом (інвалідам, 
учасникам бойових дій, батькам та іншим категоріям платників), — 
ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок 
з громадян" [40] і т. ін. 

Недоліком локальних податкових пільг є те, що при їх наданні 
порушується принцип обов’язковості оподаткування, тобто різні 
юридичні та фізичні особи перебувають у нерівних податкових 
правовідносинах. Надання податкових пільг не є рівномірним та 
залежить від виду податку або збору, причому найбільшу частку в 
наданих пільгах займає ПДВ (табл. 1.1). 

 
Таблиця 1.1 

 
Структура наданих податкових пільг юридичним особам за 

видами податків (у % від загального обсягу 
надходжень) [262] 

 
Вид податку 9 місяців 1999 року 9 місяців 2000 року 

Податок на додану вартість 83,3 81,4 
Податок на прибуток підприємств 11,1 11,1 
Акцизний збір 2,6 4,2 
Плата за землю 2,5 2,5 
Інші податки 0,5 0,8 
Всього 100 100 

 
Друга група засобів реалізації стимулюючої функції системи 

оподаткування включає до себе спеціальні податкові режими, які 
можуть бути, в свою чергу, класифіковані на дві підгрупи залежно 
від спрямованості податкового стимулювання: територія або 
галузь народного господарства. 

Відмінними рисами спеціальних режимів оподаткування від 
локальних податкових пільг є такі: 
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1. Введення спеціальних режимів оподаткування має комп-
лексний характер. В рамках кожного спеціального режиму засто-
совується комплекс взаємозв’язаних податкових пільг, що відно-
сяться до різних податків і зборів (здебільшого — податок на 
додану вартість, податок на прибуток, мито та плата за землю) і 
застосовуються одночасно. 

2. Спеціальні податкові режими на відміну від локальних 
пільг, період дії яких не обмежений, вводяться на визначений 
відповідним законодавчим актом період. Тимчасовий період 
застосування спеціальних режимів свідчить про їх 
експериментальний характер. 

3. Метою введення спеціальних податкових режимів є стиму-
лювання розвитку окремих регіонів (територіальна ознака) або 
галузей національної економіки (галузева ознака), що й визначає 
коло суб’єктів пільгового оподаткування. 

4. Спеціальні режими спрямовані на стимулювання розвитку 
регіонів або галузей за допомогою створення відповідних умов 
для інтенсифікації інвестиційної та інноваційної (переважно в 
рамках технопарків) діяльності. Інші цілі податкового стимулюван-
ня (наприклад, заохочення виробництва окремих видів товарів, 
створення сприятливих умов для окремих соціальних груп плат-
ників та ін.), які вирішуються шляхом застосування локальних 
податкових пільг, спеціальним податковим режимам не 
притаманні. 

5. Для засобів податкового стимулювання цієї групи характер-
ним є поєднання власне податкових пільг з іншими заходами 
неподаткового регулювання підприємницької діяльності. 

Перша підгрупа спеціальних податкових режимів включає в 
себе спеціальні економічні зони, території пріоритетного розвитку 
та технопарки. 

Можливість створення спеціальних економічних зон в Україні 
була визначена Законом України "Про загальні основи створення і 
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 
13.10.92 р. №2673-XІІ. Ним було передбачене функціонування в 
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Україні різних типів спеціальних (вільних) економічних зон: вільні 
митні зони і порти, експортні, транзитні зони, митні склади, техно-
логічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, туристсько-
рекреаційні, страхові, банківські й ін. 

Цим законом установлено, що спеціальна (вільна) економічна 
зона є частиною території України, на якій встановлюється і діє 
спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок 
застосування і чинності законодавства України, в тому числі й 
щодо питань валютного і митного регулювання, а також оподат-
ковування. 

Метою створення спеціальних (вільних) економічних зон є 
залучення іноземних інвестиціях та сприяння їм; активізація спіль-
но з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для 
нарощування експорту товарів і послуг; поставок на внутрішній 
ринок високоякісної продукції та послуг, залучення і впровадження 
нових технологій, ринкових методів господарювання; розвиток 
інфраструктури ринку; поліпшення використання природних і 
трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку 
регіонів і країни в цілому. 

Вперше норми спеціального режиму були реалізовані в Північно-
кримській експериментальній економічній зоні "Сиваш" (1995 рік). 
Надалі спеціальні податкові режими були введені в ряді регіонів 
України. З урахуванням місцевих особливостей для кожної такої 
зони встановлені різні умови здійснення пільгової інвестиційної 
діяльності (пріоритетні напрямки інвестицій, вимоги до їх розміру 
тощо). Зараз в Україні, відповідно до чинного законодавства, 
діють такі спеціальні режими: 

експериментальна економічна зона; 
спеціальна (вільна) економічна зона; 
спеціальна економічна зона туристсько-рекреаційного 

типу; 
спеціальна економічна зона; 
спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях 

пріоритетного розвитку; 
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спеціальний режим інвестиційної діяльності на визначених 
територіях; 

технологічні парки зі спеціальним режимом інвестиційної й 
інноваційної діяльності. 

Станом на травень 2002 року в Україні діє 11 спеціальних 
економічних зон (СЕЗ) та 9 регіонів, де запроваджений 
спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях 
пріоритетного розвитку (ТПР). Загальна територія 13 областей 
України, на яку поширюється режим СЕЗ та ТПР, становить 
6 360 тис. га, або 10,5% території України [56], в т. ч. СЕЗ — 
121 тис. га, або 0,2% території України; ТПР — 6 239 тис. га, або 
10,3% території України. 

Основними пріоритетними видами підприємницької діяльно-
сті, на які поширюються спеціальні режими інвестиційної діяль-
ності, для більшості СЕЗ і ТПР встановлені: 

сільське господарство; 
добувна промисловість; 
харчова промисловість та переробка сільськогосподарських 

продуктів; 
текстильна й легка промисловість; 
виробництво деревини та виробів з деревини; 
хімічна промисловість; 
металургія й оброблення металу; 
машинобудування та приладобудування; 
виробництво електроенергії, газу й води; 
будівництво та виробництво будівельних матеріалів; 
туристсько-рекреаційна сфера; 
транспорт і зв’язок; 
дослідження та розробки у галузі природничих і технічних 

наук; 
освіта та охорона здоров’я. 
Суб’єкти СЕЗ і ТПР за умови додержання встановлених умов 

(реалізація інвестиційних проектів у пріоритетних видах економіч-
ної діяльності; перевищення мінімального обсягу інвестицій — від 
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200 тис. доларів США до 3 млн. доларів США — в залежності від 
галузі виробництва; затвердження інвестиційних проектів відпо-
відним органом управління СЕЗ чи ТПР; укладення договору на 
реалізацію інвестиційного проекту з відповідним органом управ-
ління СЕЗ чи ТПР; розташування та державна реєстрація на 
території СЕЗ чи ТПР) отримують право на пільгове оподат-
кування. 

До основних податкових пільг, що застосовуються в СЕЗ і 
ТПР, відносяться: 

1) звільнення від оподаткування прибутку підприємств або 
оподаткування прибутку підприємств за зниженою ставкою; 

2) звільнення від оподаткування інвестицій; 
3) звільнення від сплати мита та податку на додану вартість 

при імпорті товарів, крім підакцизних, для реалізації інвестиційних 
проектів; 

4) звільнення від обов’язкового продажу надходжень в 
іноземній валюті; 

5) звільнення від плати за землю; 
6) звільнення від сплати зборів до деяких бюджетних фондів; 
7) спеціальний порядок ввезення (вивезення) товарів у режи-

мі спеціальної митної зони з застосуванням пільг зі сплати мита та 
податку на додану вартість. 

Основні параметри спеціальних податкових режимів для 
окремих СЕЗ і ТПР наведені відповідно в табл. 1.2 та 1.3. 

 
Таблиця 1.2 

 
Основні пільги, що надаються інвесторам на територіях 

спеціальних (вільних) економічних зон [56] 
 

Назва СЕЗ Пільги 
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Ре-
жим 
спе-
ціаль
ної 
мит-
ної 
зони 

Звільнен-
ня від 
оподат-
кування 
прибутку 

Звіль-
нення 
від опо-
дат-
куван-
ня 
інвес-
тицій 

Звіль-
нення 
від 

сплати 
ввізно-
го ми-
та та 
ПДВ 

Звільнен-
ня від 
обов’яз-
кового 
продажу 
надхо-
джень в 
іноземній 
валюті 

Звільнен-
ня від 
плати за 
землю 

Звіль-
нення 
від 

сплати 
зборів 
до дея-
ких 
цільо-
вих 

фондів 
1 2 3 4 5 6 7 8 

"Азов" + 
ставка — 
20% 

+ – + 
період 
освоєння 
ділянки 

+ 

"Донецьк" + 
ставка — 
20% 

+ – + 
період 
освоєння 
ділянки 

+ 

"Закар-
паття" 

+ 
ставка — 
20% 

– – + – + 

Закінчення табл. 1.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

"Яворів", 
у т. ч. 

– 

5 років, 
наступні 
— 50% 
діючої 
ставки 

– 5 років – 

3 роки, 
наступні 
— 50% 
діючої 
ставки 

+ 

"Авто-
порт "Кра-
ковець" 

+ 

5 років, 
наступні 
— 50% 
діючої 
ставки 

– + – 

3 роки, 
наступні 
— 50% 
діючої 
ставки 

+ 

"Славутич" – 

3 роки, з 4 
по 6 рік — 
50% дію-
чої ставки 

+ 5 років + 

3 роки, з 4 
по 6 рік — 
50% дію-
чої ставки 

+ 
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"Курорто-
поліс "Трус-
кавець" 

– 

3 роки, з 4 
по 6 рік — 
50% дію-
чої ставки 

+ + + 

період 
освоєння, 
наступні 
10 років 
— 50% 
діючої 
ставки 

– 

"Порто-
франко" 

+ 

3 роки, з 4 
по 6 рік — 
50% дію-
чої ставки 

+ – + – – 

"Рені" + 
ставка — 
20% 

+ – + – + 

"Порт Крим" + 
ставка — 
20% 

+ – + 5 років + 

"Інтерпорт 
Ковель" 

+ 
ставка — 
20% 

– – + 5 років + 

"Миколаїв" 

тільк
и 
тери-
торія 
судно-
будів-
них за-
водів 

3 роки, з 4 
по 6 рік — 
50% дію-
чої ставки, 
з 4 по 
10 рік — 
реінвес-
тиція 

+ 5 років + 5 років – 

Таблиця 1.3 
 

Основні пільги, що надаються інвесторам на територіях 
із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (ТПР) [56] 

 

Території 
пріори-
тетного 
розвитку 

Звільнення 
від оподат-
кування 
прибутку 

Звіль-
нення 
від опо-
датку-
вання 
інвес-
тицій 

Звіль-
нення 
від 

сплати 
ввізного 
мита та 
ПДВ 

Звільнення 
від обов’яз-
кового про-
дажу над-
ходжень в 
іноземній 
валюті 

Звіль-
нення 
від 
плати 
за зем-
лю 

Звіль-
нення 
від спла-
ти зборів 
до дея-
ких 

цільових 
фондів 
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Донецька 
область 

3 роки з 4 по 
6 рік — 50% 
діючої ставки 

+ 
на пері-
од осво-
єння 

– – + 

Луганська 
область 

3 роки з 4 по 
6 рік — 50% 
діючої ставки 

+ 5 років – 5 років + 

Закар-
патська 
область 

2 роки з 3 по 
5 рік — 50% 
діючої ставки 

+ 5 років – – + 

Автономна 
Республіка 
Крим 

3 роки з 4 по 
6 рік — 50% 
діючої ставки 

+ 5 років + 5 років + 

Місто Шост-
ка Сумської 
області 

3 роки з 4 по 
6 рік — 50% 
діючої ставки 

+ 5 років – 5 років – 

Жито-
мирська 
область 

3 роки з 4 по 
6 рік — 50% 
діючої ставки 

+ 5 років – 5 років – 

Місто 
Харків 

3 роки з 4 по 
6 рік — 50% 
діючої ставки 

+ 5 років – 5 років – 

Черні-
гівська 
область 

3 роки з 4 по 
6 рік — 50% 
діючої ставки 

+ 5 років – 5 років – 

Волинська 
область 

3 роки з 4 по 
6 рік — 50% 
діючої ставки 

+ 5 років – – + 

Досвід першого етапу масового запровадження СЕЗ та ТПР, 
який розпочався в 1998 – 1999 роках, свідчить про активізацію 
інвестиційних процесів, що в свою чергу сприяє покращанню 
ситуації на ринку праці шляхом створення нових чи збереження 
існуючих робочих місць, зниженню соціальної напруги у відповід-
них регіонах. 

З початку запровадження спеціального режиму інвестування 
станом на 1 квітня 2002 року органами управління спеціальними 
економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку 
затверджено 488 інвестиційних проектів (у т. ч. на ТПР — 354, у 
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СЕЗ — 134) загальною кошторисною вартістю понад 2,1 млрд. дол. 
США (у тому числі на ТПР — близько 1,7 млрд. доларів США, у 
СЕЗ — 0,4 млрд. доларів США). Затвердженими проектами 
передбачається створення понад 55 тис. нових та збереження 
85 тис. існуючих робочих місць [57]. 

Динаміка основних фінансово-економічних показників роз-
витку СЕЗ та ТПР (табл. 1.4) свідчить про ефективність застосу-
вання спеціальних режимів для економічного розвитку регіонів. 

 
Таблиця 1.4 

 
Динаміка інвестиційної діяльності СЕЗ і ТПР 

 

Показник 
Періоди (наростаючим підсумком) 

1998 –
 1999 рр. 

І півріччя 
2000 р. 

ІІ півріччя 
2000 р. 

І півріччя 
2001 р. 

ІІ півріччя 
2001 р. 

І квартал 
2002 р. 

Кількість 
затверджених 
інвестиційних 
проектів 

150 260 369 427 459 488 

Обсяги 
інвестицій:  

      

затверджених 862,5 1309,9 1532,5 1696,0 2214,7 2100,0 
фактично 
залучених 

189,8 305,2 429,6 562,5 693,9 717,0 

Розвиток технологічних парків як засобу стимулювання іннова-
ційної діяльності розпочався в Україні, починаючи з 2000 року, коли 
було створено три перших технопарки: "Інститут монокристалів", 
"Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона" та "Напівпровідникові 
технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка". 

На відміну від СЕЗ і ТПР усі технопарки мають уніфікований 
пільговий режим оподаткування. 

Суми податку на додану вартість, нараховані за операціями з 
продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов’язаних з 
виконанням інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними 
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напрямами діяльності технологічних парків, і суми податку з 
прибутку, одержаного від виконання цих проектів, технологічні парки, 
їх учасники, дочірні та спільні підприємства не перераховують до 
бюджету, а зараховують на спеціальні рахунки та використовують 
виключно на наукову та науково-технічну діяльність, розвиток 
власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз. 

Ці пільги застосовуються в період виконання кожного інвести-
ційного та інноваційного проекту, але не більше ніж на п’ять років 
з моменту реєстрації проекту. 

Крім того, сировина, матеріали, устаткування, обладнання, 
комплектуючі та інші товари (крім підакцизних товарів), які не 
виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають 
технічним характеристикам та міжнародним стандартам, при вве-
зенні в Україну для використання технологічними парками, їх 
учасниками, дочірніми та спільними підприємствами при виконан-
ні інвестиційних та інноваційних проектів звільняються від сплати 
ввізного мита й податку на додану вартість. При цьому номенкла-
тура та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, 
обладнання, комплектуючих і інших предметів визначаються при 
реєстрації окремих інвестиційних та інноваційних проектів. 

За два роки існування перших трьох технопарків затверджено 
53 інноваційних проекти, виконується — 27. Обсяг виробленої 
інноваційної продукції склав більш 100 млн. грн., а сума 
реінвестицій — близько 30 млн. грн. 

У 2002 році створено ще п’ять технопарків: "Вуглемаш" 
(м. Донецьк), "Інститут технічної теплофізики" (м. Київ), "Київська 
політехніка" (м. Київ), "Інтелектуальні інформаційні технології" 
(м. Київ), "Укрінфотех" (м. Київ), що підтверджує перспективність 
цього напрямку стимулювання розвитку інноваційної діяльності. 

Таким чином, до позитивних моментів запровадження спе-
ціальних режимів оподаткування в рамках СЕЗ, ТПР та техно-
парків слід віднести: 
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залучення інвестицій у види економічної діяльності, які визна-
чені пріоритетними як для забезпечення структурної перебудови 
економіки країни, так і для розвитку регіонів; 

залучення інвестицій у сферу малого та середнього бізнесу з 
відповідним створенням нових робочих місць та збереженням 
існуючих, що сприяє стабілізації соціальної ситуації в регіонах; 

активізація експортних операцій (питома вага експорту 
суб’єктів спеціальних режимів сягнула 24,5% від загального 
обсягу реалізованої продукції); 

повернення капіталу, раніше вивезеного за межі України; 
зацікавленість суб’єктів підприємницької діяльності в декла-

руванні отриманих доходів та спрямування прибутку на подальше 
інвестування. 

Галузевий напрямок податкового стимулювання в Україні реалі-
зований шляхом запровадження комплексу податкових пільг для 
підприємств автомобілебудування, суднобудування, літакобу-
дування, сільгоспмашинобудування, суб’єктів космічної діяльності і 
видавничої справи, підприємств концерну "Бронетехніка України", 
підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів 
спецхімії тощо. 

Але особливої уваги заслуговує досвід проведення двох еко-
номічних експериментів: стосовно підприємств гірничо-металур-
гійного комплексу України і підприємств легкої та деревообробної 
промисловості Чернівецької області. Обидва експерименти перед-
бачали створення спеціального податкового режиму для підпри-
ємств відповідних галузей народного господарства, причому на 
відміну від засобів податкового стимулювання першої групи вони 
характеризуються комплексним характером та обмеженим часом 
проведення. 

Економічний експеримент на підприємствах гірничо-
металургійного комплексу України було запроваджено Законом 
України від 14.07.1999 р. №934-XIV [32] з метою створення умов 
для подолання кризового стану в цій важливій галузі народного 
господарства країни. 
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Підприємства — учасники експерименту (за переліком, який 
затверджується Кабінетом Міністрів України) — на період його 
проведення звільнялися від сплати відрахувань та зборів на 
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних 
доріг загального користування, а також мали спеціальні режими 
оподаткування окремими податками і зборами: 

збір до Державного інноваційного фонду провадився цими 
підприємствами в розмірі 50 відсотків визначеної законодавством 
України ставки; 

кошти від збору за забруднення навколишнього природного 
середовища підприємствами гірничо-металургійного комплексу 
розподілялися між місцевими (сільськими, селищними, міськими), 
обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а 
також Державними фондами охорони навколишнього природного 
середовища у співвідношенні відповідно по 10 відсотків, а 70 від-
сотків використовувалися цими підприємствами виключно на 
виконання природоохоронних заходів. При цьому максимальний 
розмір такого збору був обмежений 0,15 відсотка валових витрат; 

ставка оподаткування податком на прибуток підприємств 
була встановлена законом [11] у розмірі 30 відсотків діючої ставки 
(тобто 9% від об’єкта оподаткування), а різниця у надходженні 
коштів, що утворилася від зміни ставки, спрямовувалася на 
поповнення обігових коштів цих підприємств. Пізніше розмір 
ставки був переглянутий і збільшений до 15%. Для учасників 
експерименту також була збільшена до 15% від сукупної 
балансової вартості груп основних фондів гранична вартість 
ремонтів та інших поліпшень основних фондів, яку дозволялося 
включати до валових витрат. Певні особливості були також 
передбачені в сфері податкового обліку валютних надходжень; 

для учасників експерименту було запроваджено особливий 
порядок бюджетного відшкодування з податку на додану вартість. 
У разі, коли за результатами звітного періоду сума податку на 
додану вартість, визначена як різниця між загальною сумою 
податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту за будь-
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якими операціями з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), мала 
від’ємне значення, така сума підлягала відшкодуванню з Держав-
ного бюджету України платнику податку протягом місяця, що 
настає після подання податкової декларації. 

Крім того, пеня за несвоєчасну сплату платежів (крім пені за 
недодержання строків розрахунків за зовнішньоекономічними 
контрактами) на період проведення економічного експерименту 
нараховувалася в розмірі 50 відсотків ставок, установлених зако-
нодавством України. А органам Державної податкової адміністра-
ції України було дозволено надавати у разі потреби підприєм-
ствам гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в 
економічному експерименті, відстрочки відносно сплати податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів у межах їх компетенції на 
строк до 36 місяців, із застосуванням нульової ставки плати за 
користування податковим кредитом. 

М. Азаров у своїй статті [52] наводить такі дані: за рахунок 
надання податкових пільг підприємствам гірничо-металургійної галузі 
України в обігу підприємств додатково залишилося 2 338 млн. грн. 
Середня рентабельність реалізованої продукції досягла 30,5%. 
Кредиторську заборгованість підприємств гірничо-металургійного 
комплексу (ГМК) за десять місяців 2000 р. скорочено на 
641 млн. грн. Обсяги інвестування у ГМК стали найвищими в про-
мисловості: капіталовкладення на підприємствах чорної 
металургії становили 18,3% від інвестицій у промисловість 
України загалом. Скорочено заборгованість по заробітній платі, й 
збільшився її розмір. Металургійні комбінати увійшли у 2000 р. до 
першої десятки найбільших платників податків у державі. 

У 2000 році завдяки експерименту виробництво основних 
видів металопродукції зросло на 8 – 17%, а обсяг експорту — в 
1,9 рази, що сприяло підвищенню питомої ваги експорту в загаль-
ному обсязі виручки від реалізації продукції з 37,4% в 1999 році до 
45,7% — в 2000 [105]. Рентабельність реалізованої продукції 
збільшилася з 9,0% до 26,3%, а витрати на поліпшення основних 
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фондів — на 25,4%, що свідчить про реальну мобілізацію внутріш-
ніх джерел інвестування. 

Разом з тим сума податкових пільг збільшилася на 
1 269 млн. грн., причому 81,1% пільгових коштів було використано 
на поповнення оборотних коштів і тільки 8% — на технічне пере-
озброєння та 2,6% — на природоохоронні заходи. 

Після закінчення терміну проведення експерименту він не був 
продовжений, а замість спеціального режиму оподаткування Законом 
України від 17.01.2002 р. №2975-III для підприємств цієї галузі було 
передбачено дві податкові пільги: по-перше, 70% збору за забруднен-
ня навколишньої природного середовища, що сплачується такими 
підприємствами, можуть використовуватися ними на природоохо-
ронні міри; по-друге, 50% податку на прибуток перераховується на 
спеціальний рахунок Держказначейства й направляється на реалі-
зацію інвестиційних проектів цих підприємств. Кошти, що надходять 
цим підприємствам зі спеціального рахунка Державного казначей-
ства, не включаються у валовий доход таких підприємств. 

Економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств 
легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області розпо-
чався з 1 липня 1999 року на підставі Указу Президента України від 
30.04.99 р. №461, основні параметри якого згодом були затверджені 
Верховною Радою України в Законі України від 13.01.2001 р. 
№1375-XIV [33]. Експеримент тривав два роки і закінчився 30 червня 
2001 року. 

За своїми характеристиками цей економічний експеримент 
мав багато спільних рис зі спрощеною системою оподаткування, 
обліку й звітності, але сфера його застосування обмежувалася 
тільки двома галузями промисловості, та до того ж в межах однієї 
області України. 

Економічна сутність експерименту полягала в тому, що його 
учасники (за переліком, що затверджувався Кабінетом Міністрів 
України) сплачували єдиний податок замість дев’яти загальнодер-
жавних та місцевих податків і зборів, зокрема: 
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податку на додану вартість. Продаж товарів (робіт, послуг) плат-
никами єдиного податку здійснювався за договірними (контрактними) 
цінами. При цьому податок на додану вартість не нараховувався як 
такий, що врахований у складі єдиного податку. Придбання, а 
також імпорт товарів (робіт, послуг) здійснювалися в звичайному 
режимі, тобто учасники експерименту за такими операціями спла-
чували ПДВ з включенням його до ціни придбання. Від обкладення 
податком на додану вартість звільнялися тільки операції з ввезення 
(пересилання) на митну територію України підприємствами — учас-
никами економічного експерименту — товарів (обладнання, запас-
них частин до нього та комплектуючих) для власних виробничих 
потреб, якщо такі товари не вироблялися підприємствами на митній 
території України. Ще однією принциповою особливістю експери-
менту (стосовно ПДВ) було право платника видавати покупцю на 
його вимогу податкову накладну в загальному порядку, що забез-
печувало формування податкового кредиту у покупців; 

податку на прибуток підприємств. При цьому підприємства — 
учасники економічного експерименту — сплачували податок на при-
буток, що утримувався ними з доходів, виплачуваних резидентам та 
нерезидентам (отримувачам цих доходів) у вигляді дивідендів, про-
центів, роялті, репатріації доходів, а також податок на прибуток від 
операцій з цінними паперами — у розмірах та порядку, передбачених 
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" [11]. Але 
при цьому платнику було надане право зменшувати суму нарахова-
ного єдиного податку на суму внесеного до бюджету податку на диві-
денди, що суттєво відрізняє умови цього експерименту від спрощеної 
системи оподаткування, обліку й звітності суб’єктів малого 
підприємництва; 

плати (податку) за землю (дія Закону України "Про плату за 
землю" [15] для таких платників на період проведення експери-
менту була припинена); 

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів. Слід зазначити, що цей експеримент був єдиним 
випадком, коли скасовувалося справляння цього майнового податку; 
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збору за спеціальне використання природних ресурсів (за 
винятком плати за відпуск на пні деревини лісових порід, яка 
вноситься у встановленому порядку); 

збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 
автомобільних доріг загального користування України; 

збору до Державного інноваційного фонду; 
комунального податку; 
плати за торговий патент. Підприємствам — учасникам економіч-

ного експерименту — було надане право здійснювати продаж товарів 
(робіт, послуг) власного виробництва за готівку через касу підпри-
ємства або через фірмові магазини без придбання торгового патенту. 

Ставка єдиного податку в рамках експерименту була встанов-
лена в розмірі 9 відсотків бази оподаткування, а в разі продажу 
товарів (робіт, послуг) власного виробництва за межі митної 
території України — в розмірі 3 відсотків бази оподаткування. 

Об’єктом оподаткування єдиним податком в рамках цього 
експерименту були визначені операції з продажу товарів (робіт, 
послуг), а також деякі операції, пов’язані з отриманням доходу. 
База оподаткування включала в себе три групи доходів: 

1. Обсяг продажу товарів (робіт, послуг) у вартісному виражен-
ні протягом звітного періоду, в тому числі за бартерними (товаро-
обмінними) операціями. 

2. Позитивна різниця між доходами та витратами при опера-
ціях з розрахунками в іноземній валюті. 

3. Доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, 
отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, від володіння 
борговими вимогами, здійснення операцій лізингу (оренди), 
позареалізаційних операцій та від інших джерел (безповоротна 
фінансова допомога, в тому числі суми безнадійної 
заборгованості, відшкодовані після її списання, суми одержаних 
штрафів, пені, неустойки тощо), за винятком доходів від операцій 
з цінними паперами. 

Особливістю економічного експерименту були різні підходи 
до визначення дати виникнення податкових зобов’язань платника 
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в залежності від виду доходу, що включався до бази оподаткуван-
ня. Для виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) застосову-
вався метод податкового обліку "за відвантаженням" (тобто датою 
збільшення податкових зобов’язань для доходів від продажу това-
рів була дата відвантаження товарів). А для доходів, отриманих 
від виконання робіт (надання послуг), — дата оформлення 
документів, що засвідчують факт виконання робіт (надання 
послуг). На відміну від цього датою збільшення податкових 
зобов’язань при отриманні доходів від курсових різниць та від 
інших доходів, що входили до бази оподаткування, була 
визначена дата зарахування коштів на банківський рахунок 
платника єдиного податку, тобто використовувався касовий метод 
податкового обліку. 

До позитивних рис експерименту слід віднести також надане 
обласній державній податковій адміністрації право надання під-
приємствам — учасникам економічного експерименту — відстроч-
ки сплати єдиного податку не більше ніж на 90 днів без нараху-
вання пені на період відстрочки у формі податкового кредиту з 
застосуванням нульової ставки плати за користування цим 
кредитом. 

У цьому експерименті приймало участь 21 підприємство легкої 
та 11 — деревообробної промисловості. Перший рік роботи в умовах 
експерименту дав такі позитивні наслідки [105]: обсяг виробництва 
товарів (робіт, послуг) збільшився на 38%; частка продажу товарів і 
послуг на експорт зросла на 8% і досягла третини загального обсягу 
реалізації; питома вага бартерних операцій зменшилася з 55 до 44% 
в загальному обсязі продажу; сумарно балансовий прибуток збільшився 
в два рази, а кількість збиткових підприємств скоротилася в 1,6 раза; 
оборотні кошти збільшилися на 15%; створено 160 робочих місць. 

Негативним наслідком експерименту були скорочення подат-
кових платежів на 7% (порівняно з 1999 роком). Протягом 
2000 року на підприємствах — учасниках експерименту — спосте-
рігалася тенденція зменшення податкових зобов’язань з єдиного 
податку: в ІІІ кварталі 2000 року (порівняно з аналогічним періо-
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дом 1999 року) нарахована сума єдиного податку зменшилася на 
26%, а фактично сплачена — в 2,6 раза. 

Обидва економічні експерименти не були продовжені після 
закінчення строків їх проведення, що обумовлене, по-перше, їх 
тимчасовим характером, по-друге, певним покращенням фінансо-
вого стану підприємств-учасників, а по-третє, тим, що в процесі 
проведення цих експериментів держава недотримувала податкові 
надходження та порушувався принцип справедливості оподатку-
вання внаслідок створення різних умов господарювання для під-
приємств різних галузей економіки. 

Третя група засобів реалізації стимулюючої функції оподат-
кування включає чотири альтернативних системи оподаткування: 

1) спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єк-
тів малого підприємництва; 

2) спеціальний торговий патент; 
3) фіксований сільськогосподарський податок; 
4) сплату прибуткового податку в фіксованому розмірі з при-

дбанням патенту (виключно для фізичних осіб — суб’єктів підпри-
ємницької діяльності). 

Перш за все, слід визначитися з термінологією. На думку 
автора, застосування термінів "спосіб оподаткування", "метод 
оподаткування" або "режим оподаткування" не розкриває 
повністю специфіку цих явищ. Найбільш прийнятним уявляється 
застосування терміну "система оподаткування", тому що їх не 
можна механічно звести лише до комплексу податкових пільг, а 
тим, що об’єднує їх, є спеціальний податок, який вводиться 
замість значного числа традиційних податків і зборів. Виходячи з 
того, що цей альтернативний податок заміщує в тому числі й такі 
системоутворюючі податки, як податок на прибуток підприємств, 
податок на додану вартість та прибутковий податок з громадян, 
внаслідок застосування будь-якого з перелічених чотирьох 
засобів змінюються взаємозв’язки між податками і зборами, 
структура податкових платежів, методи податкового обліку. А це 
означає зміну системи оподаткування. 
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Альтернативність наведених систем оподаткування обумов-
лена такими обставинами: 

по-перше, перехід на одну з цих систем оподаткування (за 
виключенням фіксованого сільськогосподарського податку, 
відносно якого це питання однозначно не врегульоване) 
обумовлюється лише рішенням платника, який обирає одну з 
існуючих альтернатив; 

по-друге, одна й та ж діяльність, здійснювана суб’єктом під-
приємництва, може оподатковуватися тільки за однією системою 
оподаткування — звичайною, або альтернативною; 

по-третє, кожна з цих систем є альтернативою звичайній 
системі оподаткування, тобто передбачає відповідний перелік 
податків та зборів, що є обов’язковими до сплати. При цьому вибір 
однієї з цих систем звільняє платника від сплати деяких податків та 
зборів, що передбачені загальною податковою системою. 

Крім того, альтернативним системам оподаткування прита-
манна також "внутрішня" альтернативність. Так, платники єдиного 
податку можуть самостійно прийняти рішення щодо доцільності 
реєстрації платниками ПДВ, платники фіксованого сільськогоспо-
дарського податку — відносно форми погашення податкових 
зобов’язань (у натурі чи коштами). 

Альтернативні системи оподаткування, крім сприяння детініза-
ції економіки, одночасно вирішують дві проблеми, які є надзви-
чайно актуальними для сучасного етапу розвитку економіки 
України. 

Перша з них пов’язана з необхідністю реалізації стимулюючої 
функції оподаткування, зокрема стимулювання зростання обсягів 
діяльності та ефективного використання наявних ресурсів. 
Друга — це дерегуляція підприємницької діяльності, що суттєво 
знижує витрати держави на адміністрування податків і зборів і 
витрати платників на підготовку податкової звітності, а також 
зменшує ризик виникнення помилок та застосування штрафних 
санкцій. Цей аспект, поряд зі зниженням податкового навантажен-
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ня, в багатьох випадках є вирішальним для платника при прийнят-
ті рішення про перехід на ту чи іншу альтернативну систему. 

Тому застосування альтернативних систем оподаткування як 
на нинішньому етапі розвитку української економіки, так і в 
майбутньому є, на погляд автора, одним із найефективніших засо-
бів реалізації стимулюючої функції податків. 

Альтернативні системи оподаткування, як і будь-яке еконо-
мічне явище, не є однозначно позитивним і з точки зору інтересів 
держави, і з точки зору інтересів юридичних осіб — платників єди-
ного податку. Вони мають як певні переваги порівняно зі звичай-
ною системою, так і деякі недоліки, що необхідно враховувати при 
законодавчому їх коригуванні та при прийнятті платником рішення 
щодо їх застосування. 

До основних переваг альтернативних систем 
оподаткування, які, власне, й спричинили їх появу, з точки зору 
загальнодержавних інтересів, відносяться: 

структурні зміни у валовому доході на користь збільшення 
питомої ваги малого бізнесу за рахунок стимулювання розвитку 
тих, що вже діють, і створення нових суб’єктів підприємницької 
діяльності; 

розвиток конкурентного середовища та демонополізація еко-
номіки; 

стабілізація сільськогосподарського виробництва й покращен-
ня фінансового стану сільгосптоваровиробників; 

збільшення податкових платежів за рахунок розширення кола 
платників і бази оподаткування (ліквідація пільг з податків, що 
замінюються альтернативним податком); 

виведення значної частини господарських операцій з тіньо-
вого сектора економіки за рахунок зниження податкового наванта-
ження та спрощення адміністрування податків при застосуванні 
альтернативних систем; 

зменшення обсягів заборгованості платників перед бюдже-
тами та державними цільовими фондами; 
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спрощення адміністрування податків і зменшення відповідних 
витрат контролюючих органів внаслідок скорочення переліку 
податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються суб’єк-
тами малого підприємництва, і зменшення кількості перевірок за 
окремими напрямками оподаткування; 

зменшення обсягу бартерних операцій (для спрощеної систе-
ми оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприєм-
ництва), що сприяє оздоровленню фінансового клімату в країні; 

покращання соціальної ситуації за рахунок забезпечення 
додаткових робочих місць та розвитку самозайнятості; 

сприяння формуванню середнього класу, що знижуватиме 
гостроту проблеми стратифікації суспільства за рівнем доходів. 

Зворотною стороною є недоліки, які мають альтернативні 
системи оподаткування з позицій інтересів держави: 

певне зниження можливостей та ефективності податкового 
регулювання економіки за рахунок зменшення кількості податків а, 
відповідно, й об’єктів оподаткування; 

ризик недоотримання податкових надходжень до бюджету 
при погіршенні загальноекономічної кон’юнктури у зв’язку зі змі-
ною структури податкових платежів. Основний наголос при спро-
щеній системі оподаткування ставиться на виручку від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок відмови від частини 
непрямих (ПДВ) і майнових (плата за землю) податків. За оцін-
ками ДПАУ [198], за дев’ять місяців 2000 року надходження в дер-
жавний бюджет від платників єдиного податку зменшилися 
порівняно зі звичайною системою оподаткування на 
81,2 млн. грн., що більшою мірою зв’язано з відсутністю 
надходжень з ПДВ, який не сплачується платниками 
10-відсоткового єдиного податку; 

зменшення надходжень з такого "звичайного" джерела фор-
мування дохідної частини бюджету, як штрафні санкції, внаслідок 
зменшення кількості перевірок і кількості податків, що 
сплачуються при звичайній системі оподаткування. 
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Основними перевагами альтернативних систем для 
платників податків є: 

можливість самостійного й свідомого вибору однієї з альтер-
нативних систем оподаткування, що збільшує ступінь їх свободи в 
обранні стратегії розвитку та в прийнятті господарських рішень; 

зменшення податкових платежів; 
скорочення форм податкової звітності та спрощення подат-

кового обліку, що сприяє зниженню непродуктивних витрат 
часу; 

зменшення ймовірності порушень податкового законодавства 
та застосування фінансових санкцій. 

До негативних чинників, які можуть стримувати суб’єктів під-
приємницької діяльності від застосування альтернативних систем, 
слід віднести такі: 

наявність численних внутрішніх суперечностей нормативно-
правової бази альтернативних систем та її неузгодженість з 
іншими законодавчими актами в сфері оподаткування, що призво-
дить до наявності різних трактувань одних й тих же норм; 

нечіткість визначення сфери застосування альтернативних 
систем оподаткування; 

можливість (при наявності певних умов) збільшення подат-
кових платежів порівняно зі звичайною системою оподатку-
вання; 

тимчасовий характер альтернативних систем, який не дозво-
ляє реалізувати довгострокову стратегію підприємницької діяль-
ності; 

підвищена залежність суб’єкта підприємницької діяльності від 
органів місцевого самоврядування, повноваження яких відносно 
альтернативних податків значно більші, ніж їх повноваження щодо 
зміни тих податків і зборів, що перестають сплачуватися при зміні 
податкової системи; 

відсутність законодавчого врегулювання деяких суттєвих 
аспектів застосування альтернативних систем, зокрема специфіки 
оподаткування в перехідних періодах. 
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Разом з тим кожна з альтернативних систем оподаткування 
потребує детального дослідження, оскільки має свої власні специ-
фічні риси, які зумовлюють сферу її застосування, її переваги й 
недоліки як відносно звичайної системи оподаткування, так і 
порівняно з іншими альтернативними системами. 

2. АЛЬТЕРНАТИВНІ 
СИСТЕМИ 
ОПОДАТКУВАННЯ 
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

2.1. Спрощена система оподаткування, 
обліку та звітності суб’єктів 
малого підприємництва 

2.1.1. Єдиний податок: нормативна база, 
основні характеристики, переваги та недоліки 

Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів 
малого підприємництва, яка передбачає заміну деяких загально-
державних та місцевих податків і зборів єдиним податком, є 
сьогодні найпоширенішою з альтернативних систем оподаткуван-
ня, хоча й має порівняно недавню історію. Платники вперше отри-
мали можливість переходу на єдиний податок з 1 січня 1999 року. 
Через півроку основні параметри єдиного податку й умови його 
сплати було суттєво переглянуто, внаслідок чого остаточно сфор-
мувалася діюча нині спрощена система оподаткування. 

Практика господарювання свідчить про те, що сьогодні саме ця 
податкова система є найбільш прийнятною для малих підприємств. 
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Уже через рік після її створення, в 2000 році, спрощену систему опо-
даткування застосовували 30,5% юридичних осіб — суб’єктів малого 
підприємництва [63], причому спостерігається явно виражена тенден-
ція щодо її подальшого поширення. Станом на 01.10.2000 р. в цілому 
по Україні 62 226 суб’єктів малого підприємництва — юридичних 
осіб — отримали свідоцтво про право сплати єдиного податку [198]. 

Законодавчу основу спрощеної системи оподаткування скла-
дають один закон і три укази Президента України: 

Закон України "Про державну підтримку малого підприєм-
ництва" від 19 жовтня 2000 р. №2063-III [9], який містить сучасне 
визначення суб’єктів малого підприємництва, принципи та засоби 
їх державної підтримки, включаючи можливість застосування 
спрощеної системи оподаткування; 

Указ Президента України від 12 травня 1998 року №456/98 
"Про державну підтримку малого підприємництва" [1], яким впер-
ше було сформульоване визначення суб’єктів малого підприєм-
ництва, що діяли до моменту вступу в силу Закону [9], і задекла-
рована необхідність спрощення їхнього оподаткування та 
звітності; 

Указ Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 "Про 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва" [2]. Норми саме цього Указу складали законодавчу 
базу єдиного податку в період з 01.01.99 р. по 18.09.99 р.; 

Указ Президента України від 28 червня 1999 року №746/99 
"Про внесення змін в Указ Президента України від 03.07.98 р. №727/98 
"Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 
малого підприємництва" [3]. Цим Указом була прийнята нова редакція 
Указу №727/98. Він набрав сили з 19.09.99 р. і застосовується зараз. 

Крім цих законодавчих актів, у даний час діють:  
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. №507 

"Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. №727" [46] 
та декілька наказів ДПАУ, прийнятих у межах повноважень, нада-
них цим органам виконавчої влади Указом Президента України; 
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Наказ ДПАУ від 12 жовтня 1999 року №553 "Про затвер-
дження форми розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом 
малого підприємництва — юридичною особою", зареєстрований у 
Мінюсті України 18.10.99 р. [312], набрав сили з 29.10.99 р.; 

Наказ ДПАУ від 12 жовтня 1999 року №554 "Про внесення 
змін у форму книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого під-
приємництва — юридичної особи — і порядку її ведення", зареєстро-
ваний у Мінюсті України 19.10.99 р. [307], набрав сили з 30.10.99 р. 

Незважаючи на значну кількість нормативно-правових актів, 
головною проблемою спрощеної системи оподаткування є те, що 
вона, як і багато інших урегульованих указами Президента Украї-
ни питань, не ув’язана з діючими законами в сфері оподатку-
вання. Проект відповідного закону, переданий до Верховної Ради 
України ще в 1998 році, був прийнятий у другому читанні, але 
третього читання так і не відбулося. 

З усіх альтернативних способів оподаткування тільки єдиний 
податок відсутній в переліку загальнодержавних податків і зборів, 
наведеному в статтях 14 – 15 Закону України від 18 лютого 1997 року 
№77/97 "Про систему оподаткування" [5]. Як наслідок цього — 
невизначена ситуація щодо можливості застосування до єдиного 
податку принципів податкового адміністрування, передбачених 
Законом України від 21 грудня 2000 року №2181-III "Про порядок 
погашення зобов’язань платників податків перед бюджетам та 
державними цільовими фондами" [10]. 

Відсутні які-небудь зміни, зв’язані з упровадженням спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого біз-
несу також у Законі України від 22.05.99 р. №283/97 "Про оподатку-
вання прибутку підприємств" [11], Декреті Кабінету Міністрів України 
від 22.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" [40] і в 
інших спеціальних законах з окремих податків та зборів. 

Єдиним винятком є Закон України від 03.04.99 р. №168/97 
"Про податок на додану вартість" [12], в який на початку 2002 року 
були внесені зміни, що враховують деяку (але далеко не всю) 
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специфіку оподаткування суб’єктів малого підприємництва — 
платників єдиного податку. 

Позиція Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) з 
приводу можливості застосування принципів податкового адміністру-
вання, визначених Законом [10], — неоднозначна. 

У деяких листах [211] міститься висновок про пріоритетність 
норм Указу [3]. При цьому основним аргументом на користь такого 
підходу є те, що Закон [10] застосовується виключно до тих 
податків та зборів (обов’язкових платежів), які передбачені в Зако-
ні України "Про систему оподаткування" [5] (цей лист стосується 
строків подання податкової звітності і сплати єдиного податку). 

В інших роз’ясненнях ДПАУ [214], навпаки, наполягає на застосу-
ванні до платників єдиного податку пені і фінансових санкцій, які перед-
бачені Законом [10], тобто рекомендує використовувати його норми. 

На погляд автора, спрощена система оподаткування, обліку та 
звітності суб’єктів малого підприємництва все ж таки знаходиться в 
сфері дії Закону України "Про порядок погашення зобов’язань плат-
ників податків перед бюджетам та державними цільовими фондами". 
Аргументом на користь такого висновку є те, що відповідно до Зако-
ну [9] спрощена система оподаткування може бути введена замість 
певних податків і зборів, а ті податки і збори, які заміняються єдиним 
податком, в Законі України "Про систему оподаткування" присутні. 

Цей висновок є принциповим з огляду на можливість застосування 
однієї з найпривабливіших для платників норми Закону [10, пп. 4.4.1], 
відповідно до якої "у разі, коли норма закону чи іншого нормативно-
правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних 
законів чи різних нормативно-правових актів припускають 
неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників 
податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість 
прийняти рішення на користь як платника податків, так і 
контролюючого органу, рішення у межах апеляційного узгодження 
приймається на користь платника податків". 

Право на застосування загального принципу розв’язання конф-
лікту інтересів для платників єдиного податку є особливо важли-
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вим, зважаючи на те, що основний законодавчий акт — Указ [3] — 
не тільки не відповідає іншим законодавчим актам у сфері оподат-
кування, але й містить суттєві внутрішні суперечності. 

Внаслідок цього на практиці проблемні питання вирішуються 
здебільшого на основі численних листів ДПАУ (вони сили нор-
мативного акта не мають, не можуть бути використані в судовому 
розгляді, але використовуються місцевими органами податкової 
служби) та роз’яснень Державного комітету України з питань регу-
ляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва), 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської 
діяльності, а також листів Пенсійного фонду України, Міністерства 
фінансів і інших центральних органів виконавчої влади. 

Аналіз змісту цих роз’яснень свідчить про яскраво виражену 
фіскальну спрямованість листів ДПАУ, що органічно зв’язано з виконан-
ням нею своїх основних функцій, та, навпаки, ліберальний зміст 
роз’яснень Держкомпідприємництва, який виступає основним 
опонентом ДПАУ. 

Єдиний податок, сплачуваний суб’єктами малого підприємницт-
ва — юридичними особами — має синтетичний характер, 
поєднуючи в собі характеристики податків і зборів, що він їх 
замінює [80]. 

Перш за все, єдиний податок можна класифікувати як оборот-
ний, тобто податкові зобов’язання платника збільшуються в разі підви-
щення обсягів продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Разом з тим 
негативні наслідки кумулятивного ефекту, що притаманний оборотним 
податкам, при застосуванні спрощеної системи оподаткування мають 
обмежений характер. Це зв’язано з тим, що єдиний податок сплачу-
ється на кожному етапі — від виробництва до кінцевого споживання 
товарів, а вибірково — тільки тими суб’єктами малого підприємництва, 
що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 
Інші суб’єкти підприємництва, які приймають участь у просуванні 
товару, застосовують звичайну систему оподаткування. 

З точки зору форми оподаткування, єдиний податок можна віднести 
до прямих податків. Він сплачується суб’єктом малого підприємництва 
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— юридичною особою — за рахунок власних коштів і включається в ціну 
товарів не у вигляді надбавки до неї, а на стадії виробництва у 
виробників. Тому єдиний податок регулює перш за все виробництво, хоча 
він непрямо впливає і на споживання. Разом з тим єдиний податок (у разі 
сплати його за ставкою 10 відсотків) замінює поряд з іншими і податок на 
додану вартість (ПДВ), який є класичним прикладом непрямих податків. 
Таким чином, впровадження спрощеної системи суттєво змінює 
структуру оподаткування на користь підвищення питомої ваги прямих 
податків. 

Єдиний податок сплачується незалежно від фінансового й 
майнового стану платників, тому він не може бути віднесений до 
реальних податків і класифікується як податок особистий. 

За економічним змістом об’єкта оподаткування єдиний податок 
однозначно відноситься до податків на доходи, тобто він справля-
ється саме в момент виникнення доходу, а не при його використанні. 

За критерієм рівня державних структур, що встановлюють 
податки, єдиний податок, платниками якого є юридичні особи, 
може бути класифікований як загальнодержавний. Він встанов-
лений Указом Президента України, а його стягнення обов’язкове 
на всій території країни. Хоча частина податкових надходжень від 
єдиного податку направляється в місцеві бюджети, органи місце-
вої влади не можуть скасовувати єдиний податок і навіть (на від-
міну від цього податку для фізичних осіб) змінювати його ставки. 

За способом стягнення єдиний податок відноситься до оклад-
них, тому що загальна сума надходжень формується як сума пла-
тежів окремих платників і не залежить від потреби бюджету. 

Спрощена система оподаткування юридичних осіб передбачає 
встановлення однакової ставки незалежно від розміру бази оподатку-
вання. Тобто єдиний податок для юридичних осіб за способом вста-
новлення податкової ставки відноситься до пропорційних податків. 

З точки зору встановленого порядку використання податкових 
надходжень, єдиний податок не можна віднести ні до загальних (тих, що 
надходять до бюджету без чітко визначеної цільової спрямованості), ні 
до спеціальних (тих, що використовуються виключно для проведення 
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цільового фінансування окремих заходів). Це пов’язане з особливим 
порядком перерозподілу коштів між державним бюджетом, місцевими 
бюджетами, а також державними цільовими фондами. Тому за цією 
класифікаційною ознакою єдиний податок класифікується як змішаний. 

Загальні питання застосування спрощеної системи оподат-
кування, її переваг і недоліків досліджувалося в цілому ряді ро-
біт [55, 59, 62, 71, 80, 102, 261, 265, 268, 295]. 

Плюси й мінуси єдиного податку для підприємств, з точки 
зору загальнодержавних інтересів, відповідають зальним перева-
гам та недолікам альтернативних систем оподаткування, які про-
аналізовані в розділі 1 цієї монографії. 

А на перевагах (табл. 2.1) і недоліках (табл. 2.2) спрощеної 
системи оподаткування, порівняно зі звичайною податковою 
системою, з позиції юридичних осіб — суб’єктів малого підпри-
ємництва — слід зупинитися окремо. 

Таблиця 2.1 
 

Переваги спрощеної системи оподаткування 
для платника податків 

 

Сфера 
переваги 
(недоліку) 

Перевага Можливі наслідки 

1 2 3 

Законодав-
ча і норма-
тивна бази 

У зв’язку з скороченням кількості подат-
ків і зборів (обов’язкових платежів) скоро-
чується і кількість обов’язкових до засто-
сування, складних і суперечливих законо-
давчих та нормативних актів 

Скорочення втрат 
робочого часу пра-
цівників економічних 
служб підприємств. 
Зменшення віро-

гідності застосуван-
ня штрафних санк-
цій 

Зменшується вплив нестабільності податко-
вого законодавства (в частці тих податків і збо-
рів, що заміняються єдиним податком) на гос-
подарську діяльність та її кінцеві результати 
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Розрахунки, 
пов’язані з 
обчислен-
ням податко-
вих зобов’я-

зань 

Значно спрощуються, оскільки замість по-
датків, зборів та внесків, платником яких пере-
стає бути суб’єкт малого підприємства (а 
об’єкти оподаткування і порядок обчислення 
сум податкових зобов’язань за кожним з них 
— специфічні), розраховується єдиний об’єкт 
оподаткування — виручка від реалізації 
продукції 

Ведення 
податкового 
обліку 

Податковий облік з єдиного податку — над-
звичайно простий. За податками і зборами, які 
не сплачує платник єдиного податку, не ве-
деться. Особливо сильно відчувається пов’яза-
на з цим економія часу у малих підприємств, 
які переходять на єдиний податок за ставкою 
10%. Для них не тільки спрощено податковий 
облік з податку на прибуток (хоча валові ви-
трати все-таки доведеться враховувати), а й 
скасовано вельми трудомісткий податковий 
облік з ПДВ 

Можливість 
вибору 

Рішення про застосування спрощеної 
системи приймається платником самостійно 

Можливість вибо-
ру економічно до-
цільного варіанта 
оподаткування 

Платник має право обрати одну з двох 
ставок єдиного податку: 6% або 10% 

Продовження табл. 2.1 
 

1 2 3 

Складання 
податкової 
звітності 

Замість різноманітних форм податко-
вої звітності за податками і зборами, що 
"заміщуються" єдиним податком, один 
раз на квартал необхідно заповнювати 
одну (та ще й нескладну) форму 

Зниження трудо-
місткості підготов-
ки звітності. 
Економія на блан-

ках звітності 

Подання 
податкової 
звітності 

Скорочення кількості дат подання звіт-
ності. Зникає потреба суворо контролю-
вати терміни подання звітності за тими 
податками й зборами, платником яких 
перестає бути суб’єкт підприємництва  

Зниження ймовір-
ності несвоєчасного 
подання звітності. 
Зниження втрат ро-

бочого часу, пов’яза-
них з поданням звіт-
ності 
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Терміни 
сплати 

Замість різних та розкиданих у часі 
строків сплати податків і зборів, які замі-
нюються єдиним податком, вводяться 
уніфіковані строки 

Полегшення конт-
ролю за дотриман-
ням строків сплати. 
Можливість манев-

рування фінансови-
ми ресурсами між 
черговими плате-
жами 

Сума плате-
жів до бюд-
жету та дер-
жавних цільо-
вих фондів 

Можливе зменшення сум платежів за 
податками й зборами в результаті пере-
ходу на спрощену систему оподатку-
вання 

Збільшення влас-
них оборотних кош-
тів платників 

Застосу-
вання 

фінансових 
санкцій та 
адмінштра-
фів за 

порушення 
у сфері 
оподатку-
вання 

Ймовірність застосування штрафних 
санкцій знижується у зв’язку із: 
скороченням кількості форм податко-

вої звітності підприємства; 
суттєвою уніфікацією термінів подання 

звітності та сплати податків і зборів; 
скорочення кількості перевірок та їх три-

валості, оскільки при альтернативних спо-
собах оподаткування скорочується 
кількість параметрів, що їх контролюють 
органи державної податкової служби та 
інші відомства 

Збільшення влас-
них оборотних кош-
тів платників 

Закінчення табл. 2.1 
 

1 2 3 

Бухгалтер-
ський облік 

Платники єдиного податку можуть 
застосовувати спрощену форму 
ведення бухгалтерського обліку (Наказ 
Мінфіну України від 30.09.98 р. 
№196 [291]) та спрощений План 
рахунків бухгалтерського обліку (Наказ 
Мінфіну України від 19.04.2001 р. 
№186 [281]) 

Зниження трудо-
місткості ведення 
обліку. 
Зменшення мож-

ливості бухгалтер-
ських помилок 
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Фінансова 
звітність 

Платники єдиного податку звільнені 
від щоквартального складання й подан-
ня проміжної фінансової звітності, а за 
підсумками року подають фінансову 
звітність відповідно до Положення (стан-
дарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінан-
совий звіт суб’єкта малого підприєм-
ництва" [294] у вигляді балансу й звіту 
про фінансові результати, причому 
структура та склад показників у цих 
формах звітності значно спрощені 

Зниження трудо-
місткості підготов-
ки звітності. 
Економія на блан-

ках звітності 

 
Таблиця 2.2 

 
Недоліки спрощеної системи оподаткування 

для платника податків 
 
Недолік Характеристика недоліку Можливі наслідки 

1 2 3 

Невідповідніст
ь законодавчих 
актів за спроще-
ною системою 
оподаткування ін-
шим законодав-
чим і норма-
тивним актам 

Єдиний податок введено 
Указом Президента України, 
і в більшості податкових зако-
нів він не згадується. Немає 
згадки про нього і в Законі 
України від 25.06.91 р. 
№1251-XII "Про систему опо-
даткування" (зі змінами та 
доповненнями) 

Неоднозначне тракту-
вання контролюючими 
органами спірних питань 
оподаткування та 
державного регулювання 
підприємницької 
діяльності. 
Необхідність звернення 

до судових органів для 
вирішення спірних питань 

Закінчення табл. 2.2 
 

1 2 3 



 50 

Нечіткі форму-
лювання обме-
жень щодо 
застосування 
спрощеної 
системи  

Відсутність чітких законодав-
чих визначень критеріїв суб’єк-
тів підприємницької діяльності і 
платників єдиного податку по-
роджують суперечливі її тракту-
вання органами податкової 
служби 

Можлива необґрунтова-
на відмова щодо можли-
вості застосування спро-
щеної системи 

Відсутність "пе-
рехідних" положень, 
що регламентують 
особливості по-
даткового обліку 
операцій, які 
починають при 
одному способі 
оподаткування, а 
завершують при 
іншому  

Незважаючи на те, що 
оподаткування "перехідних" 
операцій розглядалося в 
роз’ясненнях ДПАУ, багато 
в чому вони непослідовні і 
суперечать один одному, що 
ускладнює їх практичне 
застосування 

Підвищений ризик 
подвійного оподаткування 
одних і тих же операцій та 
застосування фінансових 
санкцій  

Тимчасовий ха-
рактер спрощеної 
системи оподатку-
вання та незрозу-
мілі перспективи 
її застосування 

Указ №746 діє на період "до 
законодавчого врегулювання 
цього питання". Тому, по-перше, 
існує пряма загроза прийняття 
відповідного закону з іншими 
параметрами єдиного подат-
ку, а по-друге, у проекті Подат-
кового кодексу закладено інші 
(причому не такі прийнятні) 
принципи обчислення та спла-
ти єдиного податку 

Відсутність впевненості 
у незмінності умов опо-
даткування в перспективі 
та можливість довгостро-
кового прогнозування фінан-
сового стану підприємства 

 
Докладний аналіз цих переваг і недоліків служить основою 

для прийняття суб’єктом малого підприємництва рішення щодо 
переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

Разом з тим практика застосування альтернативних систем 
оподаткування переконливо свідчить на їх користь. Так, за даними 
Державної податкової інспекції в Харківській області кількість юри-
дичних осіб (рис. 2.1), що зареєстровані як в м. Харкові, так і в 



 51 

Харківській області та обрали спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності, зростала досить високими темпами. 
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Рис. 2.1. Динаміка кількості юридичних осіб — платників 
єдиного податку, % — до 01.01.2000 р. 

 

Так, на початок другого кварталу 2002 року цей показник по 
м. Харкову збільшився порівняно з початком 2000 року більш ніж в 
2,65 раза (по області — майже в 2,62 раза). 

Правда, в першому кварталі 2002 року було зафіксовано невелике 
зменшення кількості платників, що може бути пов’язане з тим, що ті підпри-
ємства, які мали змогу перейти на єдиний податок, цією можливістю вже 
скористалися. Разом з тим така ситуація ще не свідчить про вичерпаність 
резервів поширення спрощеної системи оподаткування: подальше стиму-
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лювання розвитку підприємницької активності населення податковими й 
неподатковими засобами сприятиме створенню нових малих підприємств, 
які при реєстрації зможуть обрати спрощену систему оподаткування. 

Про невичерпаність резервів застосування спрощеної систе-
ми оподаткування, обліку та звітності для юридичних осіб — суб’єк-
тів малого підприємництва — свідчить і той факт, що темпи росту 
надходжень єдиного податку від цих платників (рис. 2.2) зростали 
швидше, ніж їх кількість: прогнозна сума надходжень єдиного 
податку в 2002 році не тільки не зменшується, а й збільшується 
порівняно з 2001 роком на 19% (як по м. Харкову, так і по області). 
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Рис. 2.2. Динаміка надходжень єдиного податку 
від юридичних осіб, % 
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Основною причиною розходження темпів зростання кількості плат-
ників єдиного податку та динаміки надходжень є стійка тенденція до 
збільшення суми податку, що сплачується одним платником (рис. 2.3), 
а основною причиною зростання цього показника є підвищення обсягів 
підприємницької діяльності, що забезпечує збільшення виручки від 
реалізації продукції, товарів, робіт та послуг. Порівняно з 1999 роком в 
2002 році очікується зростання цього показника приблизно в 5 разів. 
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Рис. 2.3. Динаміка сум єдиного податку 
в розрахунку на одного платника, % 

 
Таким чином, застосування спрощеної системи оподаткуван-

ня юридичними особами має позитивну динаміку. 
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2.1.2. Платники єдиного податку. 
Обмеження щодо застосування спрощеної системи 

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності, як 
випливає з самої її назви, може бути застосована тільки суб’єк-
тами малого підприємництва. 

Цей термін відносно юридичних осіб за своєю економічною 
суттю близький до іншого терміну — "малі підприємства", який 
визначений Законом України "Про підприємства в Україні" [8], але 
відрізняється від останнього за кількісними та якісними крите-
ріями. Якщо малі підприємства мають обмеження лише за кіль-
кістю найманих робітників (вона диференційована в залежності 
від сфери їх діяльності), то для того, щоб належати до суб’єктів 
малого підприємництва, необхідно відповідати ще й обмеженням 
за обсягом діяльності, структурою статутного капіталу, видами 
діяльності та ін. Крім того, кількісні критерії малого підприємства 
за чисельністю робітників не співпадають з відповідними обме-
женнями щодо суб’єктів малого підприємництва. Тому застосу-
вання критеріїв малих підприємств стосовно спрощеної системи 
оподаткування є неправомірним. 

Відповідно до ст. 1 Закону України від 19 жовтня 2000 р. 
№2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва" [9] до 
суб’єктів малого підприємництва належать "юридичні особи — 
суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-пра-
вової форми та форми власності..." 

Тобто першою основною вимогою, що ставиться до платників 
єдиного податку — юридичних осіб — є, з одного боку, їх відповід-
ність критеріям суб’єктів підприємницької діяльності, а з іншого — 
обов’язкова їх реєстрація в якості таких суб’єктів. 

Нагадаємо, що згідно зі ст. 1 Закону України "Про підприєм-
ництво" [6]: 

"підприємництво — це безпосередня, самостійна, система-
тична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, 
виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, 
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яка здійснюється фізичними та юридичними особами, 
зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності в 
порядку, встановленому законодавством". 

А суб’єктами підприємницької діяльності (відносно юридичних 
осіб), згідно зі ст. 2 цього самого Закону можуть бути: 

юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом 
України від 07.02.91 р. №697-ХІІ "Про власність" [7]; 

об’єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в 
Україні на умовах угоди про розподіл продукції (хоча такі суб’єкти 
здебільшого за іншими критеріями не можуть класифікуватися як 
суб’єкти малого підприємництва). 

Загальною характеристикою суб’єктів підприємницької 
діяльності є те, що вони мають на меті отримання прибутку. 
У випадку, коли діяльність юридичної особи на отримання 
прибутку не спрямована (наприклад, організація має статус 
неприбуткової), таку юридичну особу не можна вважати суб’єктом 
підприємницької діяльності, а отже, й права на сплату податку за 
спрощеною системою вона не має. 

Так, у разі реєстрації юридичних осіб колективної форми 
власності, створених на підставі Закону України від 16.06.92 р. 
№2460-ХІІ "Про об’єднання громадян" [22] (наприклад, гаражно-
будівельні кооперативи) неприбутковими організаціями, вони не 
можуть розглядатися як суб’єкти підприємницької діяльності, і, 
відповідно, такі юридичні особи не мають права переходити на 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Це стосу-
ється, зокрема, об’єднань співвласників житла [75], гаражно-буді-
вельних кооперативів тощо. 

Щодо державних і комунальних підприємств, то тут ситуація 
неоднозначна. У разі якщо таке підприємство зареєстровано як 
суб’єкт підприємницької діяльності та є платником податків і 
зборів (обов’язкових платежів) на загальній підставі, то у разі від-
повідності вимогам Указу [3] та за умови сплати всіх установлених 
податків і обов’язкових платежів за попередній звітний (податко-
вий) період воно, на думку ДПАУ [192], може перейти на сплату 
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єдиного податку. А коли державне або комунальне підприємство 
не займається підприємницькою діяльністю і, отже, не є суб’єктом 
підприємницької діяльності, то воно не може застосовувати спро-
щену систему оподаткування. При цьому ДПАУ підкреслює [178], 
що в кожному окремому випадку необхідно керуватися положен-
нями статуту підприємства та здійснюваною діяльністю. 

Отже, ДПАУ встановлює два критерії підприємницької 
діяльності: по-перше, у статуті підприємства має бути перед-
бачено види діяльності, спрямованої на отримання прибутку, 
а по-друге, така діяльність повинна здійснюватися фактично. 
Щодо першого з них, то ніяких питань не виникає, оскільки 
реєстрація суб’єкта підприємництва здійснюється на підставі 
статуту, стосовно ж фактичного здійснення підприємницької діяль-
ності, то ця вимога є самостійним висновком ДПАУ: з одного боку, 
перейти на єдиний податок можна відразу після державної 
реєстрації ще до початку діяльності, а з іншого — здійснення не 
передбаченої установчими документами діяльності є прямим 
порушенням законодавства. До речі, ДПАУ не дозволяє класи-
фікувати як неприбуткову ту організацію, у статуті якої визначено 
хоча б один вид діяльності, спрямований на отримання прибутку 
незалежно від того, чи здійснюється на практиці така діяльність. 

Досить часто виникає питання про можливість переходу на 
єдиний податок філій, відділень, представництв та інших 
відокремлених підрозділів підприємств. Вирішення цього питання 
залежить від того, чи має такий підрозділ статус юридичної особи. 

Відповідно до пп. 2.32 Класифікатора організаційно-правових 
форм господарювання, затвердженого Наказом Держкомстандар-
тизації України від 22.11.94 р. №288, філія — це структурно 
відокремлена частина юридичної особи, що перебуває за межами 
розміщення керівного органу юридичної особи і здійснює ту ж 
діяльність, що і юридична особа в цілому. 

Відокремлені структурні підрозділи юридичних осіб, у т. ч. й 
філії, є частиною юридичних осіб, вони не відносяться до суб’єктів 
малого підприємництва і не є самостійними платниками єдиного 
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податку. Тому філія або інший відокремлений підрозділ, що не 
має статусу юридичної особи, не можуть застосовувати відмінну 
від юридичної особи систему оподатковування (єдиним виклю-
ченням є придбання спецпатенту) незалежно від того, чи веде 
такий підрозділ відособлений баланс, чи ні. Інакше кажучи, вони 
не можуть перейти на єдиний податок окремо від головного під-
приємства — юридичної особи. 

Якщо суб’єкт малого підприємництва переходить на спро-
щену систему оподаткування, обліку та звітності разом з філіями, 
то при поданні заяви до органу державної податкової служби про 
видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку, форму та 
порядок видачі якого затверджено Наказом ДПАУ №555 [306] 
(далі — Свідоцтво), наводиться також ідентична інформація щодо 
філій. Перелік філій зазначає в Свідоцтві суб’єкт підприємницької 
діяльності — юридична особа, яка веде облік виручки від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) як по головному 
підприємству — юридичній особі, так і по кожній філії для 
визначення суми єдиного податку. Нарахована юридичною 
особою загальна сума єдиного податку відповідно до обсягу 
виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
перераховується на окремий рахунок відділення Державного 
казначейства України за місцем державної реєстрації юридичної 
особи. 

При цьому хоча нормативними документами ДПАУ [307] не 
передбачено ведення Книги обліку доходів і витрат за кожною 
філією окремо, на практиці податківці вимагають вести їх у кожно-
му відокремленому підрозділі з подальшим внесенням показників 
про роботу філій до Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого 
підприємництва — юридичної особи. 

Консолідовану сплату єдиного податку юридичною особою, 
що має відокремлені підрозділи (аналогічно податку на прибуток 
підприємств), чинним законодавством не передбачено. 

Інша ситуація складається з дочірніми підприємствами. Від-
повідно до пп. 2.24 згаданого Класифікатора, "дочірнє підприємст-
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во — підприємство, єдиним засновником і власником якого є інше 
підприємство". Якщо таке дочірнє підприємство відповідає 
критеріям суб’єкта малого підприємництва і платника єдиного 
податку, то воно вправі перейти на спрощену систему оподаткову-
вання, обліку та звітності окремо від материнського підприємства. 
У тому випадку, коли материнське підприємство працює за спро-
щеною системою, дочірнє може працювати за звичайною систе-
мою оподаткування або обрати спрощену як за ставкою єдиного 
податку 6 відсотків, так і за ставкою 10 відсотків. 

Інші вимоги до платників єдиного податку регламентовано, 
по-перше, Законом [9], у якому встановлено критерії суб’єкта 
малого підприємництва, а по-друге, — Указом [3], що визначає, 
хто із суб’єктів малого підприємництва має право переходу на 
спрощену систему оподаткування. 

У зв’язку з тим, що цими двома законодавчими актами у 
деяких випадках встановлено подібні обмеження, виникає питан-
ня, якими з них керуватися при переході на єдиний податок. Від-
повідь на це питання міститься в ст. 11 Закону [9], згідно з якою 
"для суб’єктів малого підприємництва в порядку, встановленому 
законодавством України, може застосовуватися спрощена 
система оподаткування, бухгалтерського обліку та 
звітності..." 

Отже, з набранням чинності Законом [9] для того, аби мати 
право переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності, суб’єкт підприємницької діяльності повинен відповідати 
й критеріям суб’єкта малого підприємництва (згідно зі ст. 1 і 2 
Закону [9]) і критеріям платника єдиного податку (згідно зі ст. 1 і 7 
Указу [3]). Аналогічний висновок міститься й у Методичних рекомен-
даціях по адмініструванню єдиного податку [215], у листі ДПАУ [204], 
а також у листі Держкомпідприємництва [117]. 

Таким чином, для того щоб мати право переходу на єдиний 
податок, суб’єкт підприємницької діяльності повинен відповідати 
вимогам обох законодавчих актів, у разі ж наявності двох близь-
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ких, але відмінних за кількісними параметрами критеріїв, — більш 
"жорсткому" із них (табл. 2.3). 

 
Таблиця 2.3 

 

Загальні вимоги до суб’єктів малого підприємництва — 
юридичних осіб — при переході на єдиний податок 
і при сплаті податку за спрощеною системою [71] 

 

Критерії суб’єкта малого підпри-
ємництва відповідно до Закону [9] 

Критерії суб’єкта малого підпри-
ємництва відповідно до Указу [3] 

1 2 
За обсягом діяльності 

Обсяг річного валового доходу — 
не більше 500 тис. євро 

Обсяг виручки від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) — не більше 
1 млн. грн. 

За чисельністю працюючих 

Середньооблікова чисельність 
працюючих за рік не повинна 
перевищувати 50 осіб 

Середньооблікова чисельність 
працюючих за звітний період 
(календарний рік) не повинна 
перевищувати 50 осіб 

За видами діяльності 
Діяльність у сфері грального бізнесу – 
Обмін валюти – 
Виробництво та імпорт підакциз-
них товарів 

– 

Ломбарди – 
Довірчі товариства Довірчі товариства 
Страхові компанії Страхові компанії 
Банки Банки 
Інші фінансово-кредитні та небан-
ківські фінансові установи 

Небанківські фінансові установи 

– Платники, які придбали спецпатент 
– Спільна діяльність 
За структурою статутного капіталу 
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Частка вкладів, що належать юри-
дичним особам — засновникам та 
учасникам суб’єктів підприємни-
цької діяльності, які не є суб’єк-
тами малого підприємництва, не 
повинна перевищувати 25 відсот-
ків статутного фонду цих суб’єктів 

Частки, що належать юридичним 
особам — учасникам та засновникам 
суб’єктів підприємницької діяльності, 
які не є суб’єктами малого підпри-
ємництва, не повинні перевищувати 
25 відсотків статутного фонду даних 
суб’єктів 

Закінчення табл. 2.3 
 

1 2 
За станом розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами 

— " — Відсутність заборгованості з податків, 
зборів та обов’язкових платежів за 
попередній звітний податковий період 

За способом розрахунків зі споживачами  
(для тих, хто вже працює на єдиному податку) 
— " — Платники єдиного податку не мають 

права застосовувати інший спосіб 
розрахунків за відвантажену продук-
цію, крім готівкового та безготівкового 
розрахунку коштами 

 
Обмеження щодо обсягу (масштабу) діяльності для юри-

дичних осіб встановлено й у Законі [9], і в Указі [3], причому в цих 
законодавчих актах граничний обсяг діяльності визначений у 
різних показниках, має різний кількісний рівень та ще й виміря-
ється в різних одиницях. Єдине, що є спільним, — це сфера 
застосування обмеження, якого слід дотримуватися як на момент 
переходу на єдиний податок (одноразова перевірка), так і про-
тягом роботи за спрощеною системою оподаткування (постійний 
контроль) [91]. 

Спробуємо детальніше розібратися в цьому питанні. 
Відповідно до ст. 1 Закону [9], обсяг річного валового доходу 

не повинен перевищувати 500 тис. євро, а, згідно зі ст. 1 Указу [3], 
обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік 
не може бути більшим за 1 млн. грн. Причому наукове 
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обґрунтування або будь-яка диференціація цих обмежень в 
залежності від специфіки підприємницької діяльності в чинному 
законодавстві відсутні. 

Крім того, встановлення цих обмежень у фіксованому вигляді 
не дозволяє врахувати інфляційні процеси, хоча зміну валютних 
курсів обмеження Закону [9] певною мірою враховує. 

Передусім у цих нормативних документах застосовано прин-
ципово різні бази для визначення обсягу діяльності: у Законі [9] — 
валовий доход, а в Указі [3] — виручка від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг). 

Оскільки спеціального визначення валового доходу для цілей 
класифікації суб’єктів малого підприємництва в законодавстві немає, 
необхідно керуватися визначенням, наведеним у п. 4.1 ст. 4 Зако-
ну України "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції 
Закону України від 22.05.1997 р. №283/97-ВР) [11]: "Загальна сума 
доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого 
(нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах як на території 
України, її континентальному шельфі, виключній (морській) 
економічній зоні, так і за її межами". 

Обсягом діяльності для платників єдиного податку (ст. 1 Указу [3]) 
вважається виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Докладному аналізу особливостей формування виручки від 
реалізації, яка є базою оподаткування єдиним податком, присвя-
чено окремий розділ 2.1.5 монографії, але стосовно відмінностей 
виручки від валового доходу слід відзначити два принципових 
моменти: по-перше, виручка включає в себе ПДВ, а валовий 
доход — ні, а по-друге, для обчислення виручки замість методу 
податкового обліку "за першою з подій" застосовується "касовий 
метод", тобто вже відвантажена, але ще не оплачена продукція в 
обсязі виручки від реалізації не враховується. 

Різний кількісний рівень показників (500 тис. євро за Зако-
ном [9] і 1 млн. грн. за Указом №[3]), на перший погляд, свідчить 
про те, що, якщо платник за цим критерієм відповідає вимогам 
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Указу [3], його автоматично може бути віднесено до суб’єктів 
малого підприємництва згідно з Законом [9], однак це не зовсім 
так. Справа в тому, що до обсягу виручки включаються далеко не 
всі ті доходи, що відносяться до валового доходу. Так, до 
валового доходу включаються не тільки відвантажені (але ще не 
оплачені) товари, а й безоплатно надані платникові товарно-
матеріальні цінності, безоплатна фінансова допомога, які не 
знаходять відображення у виручці від реалізації. Тому перевіряти 
належність конкретної юридичної особи до суб’єктів малого 
підприємництва необхідно одночасно за обома показниками. 

Ще одна відмінність в наведених обмеженнях полягає у 
застосуванні різних одиниць виміру вартісних показників обсягу 
діяльності. Якщо в Указі [3] граничний річний обсяг виручки від 
реалізації продукції встановлено у національній валюті України, то 
в Законі [9] валовий доход вимірюється в євро. Звичайно, застосу-
вання в якості критерію показника в іноземній валюті вимагає 
перерахунку в євро показників діяльності підприємства, виміряних 
у національній валюті. Причому будь-яка методика такого перера-
хунку в чинному законодавстві відсутня. Перерахунок може бути 
проведено за середньорічним курсом НБУ, за курсом НБУ на 
початок (або кінець) року, на початок (або кінець) кожного квар-
талу (оскільки як за податком на прибуток, так і за єдиним подат-
ком застосовується квартальний податковий період) і, нарешті, за 
курсом НБУ на момент виникнення валового доходу. Тому ця 
проблема потребує законодавчого вирішення, але, на думку авто-
ра, найбільш раціональним уявляється останній підхід. 

Якщо при сплаті податку за спрощеною системою оподатку-
вання платник податків, дотримуючись обмеження щодо виручки 
від реалізації, перевищить граничний рівень валового доходу 
(наприклад, у результаті безоплатного отримання об’єктів основ-
них фондів), він перестане відповідати критеріям суб’єкта малого 
підприємництва і змушений буде повернутися до звичайної систе-
ми оподаткування. Тому при сплаті єдиного податку суб’єкт мало-
го підприємництва разом з веденням обліку виручки від реалізації 
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(а це він зобов’язаний робити відповідно до вимог нормативних 
актів [307]) паралельно змушений буде вести облік валового 
доходу, незважаючи на те, що платником податку на прибуток він 
не є і податковий облік за цим податком вести не зобов’язаний. 

У випадку, якщо в зв’язку з загрозою перевищення граничного 
рівня виручки від реалізації (або валового доходу) суб’єкт малого 
підприємництва призупинив свою виробничо-господарську 
діяльність і створює нове підприємство, — підстави для притяг-
нення до відповідальності посадових осіб або засновників, а 
також для класифікації таких дій, як ухилення від оподаткування, 
— відсутні [136]. На думку Держкомпідприємництва, яку повністю 
поділяє автор, принцип збереження діяльності підприємств у 
спрощеній системі оподаткування не є способом ухилення від 
сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів; не містить 
составу злочину і не тягне за собою відповідальності. 

Обмеження щодо середньооблікової чисельності праців-
ників для юридичних осіб (50 осіб) у Законі [9] та Указі [3] збіга-
ються, причому в Законі уточнено, що середньооблікова чисель-
ність визначається "за звітний період (календарний рік)". 

При цьому, згідно зі ст. 1 Закону №[9], середньооблікова 
чисельність працівників визначається з урахуванням усіх праців-
ників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісни-
цтвом, а також працівників представництв, філій, відділень та 
інших відокремлених підрозділів. Подібна норма присутня і в 
Указі [3], але в ньому додатково уточнено, що середньооблікова 
чисельність визначається за методикою, затвердженою органами 
статистики. 

Методику розрахунку середньої чисельності, на яку є поси-
лання в Указі [3], наведено в Інструкції зі статистики чисельності 
працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвер-
дженій Наказом Мінстату України від 07.07.95 р. №181 [94]. При-
чому цією Інструкцією передбачено розрахунок двох показників: 
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового 
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складу підприємства та середньооблікової чисельності всього 
персоналу в еквіваленті повної зайнятості [89]. 

Держкомпідприємництва наполягає на застосуванні в даному 
випадку показника середньооблікової чисельності всього персона-
лу в еквіваленті повної зайнятості [143], мотивуючи свою позицію 
тим, що цей показник враховує не тільки найманих робітників, але 
й громадян, що виконують роботи за договорами цивільно-право-
вого характеру, хоча ці громадяни не є найманими робітниками в 
розумінні трудового законодавства, а отримують вони не заробіт-
ну плату, а винагороду. 

Так, як і в ситуації з обмеженням за обсягами діяльності, в 
даному випадку недоліком слід вважати відсутність диференціації 
граничної чисельності робітників в залежності від виду підприєм-
ницької діяльності і наукового обґрунтування абсолютного рівня 
цього показника. 

Ряд обмежень пов’язано зі здійсненням певних видів діяль-
ності. Так, відповідно до Закону [9], не можуть бути віднесені до 
суб’єктів малого підприємництва, а отже, не мають права застосо-
вувати спрощену систему оподаткування: 

суб’єкти, що здійснюють підприємницьку діяльність у 
сфері грального бізнесу та обміну іноземної валюти. ДПАУ й 
раніше забороняла їм переходити на єдиний податок [164], хоч 
законодавчі підстави для цього з’явилися тільки з набранням чин-
ності Закону [9]. У кінці 2000 року багатьом юридичним особам 
відмовили у переході на єдиний податок через те, що ці види 
діяльності було передбачено їх статутами. У зв’язку з цим необ-
хідно зазначити, що дія Закону [9] не поширюється на суб’єктів 
господарювання, які "здійснюють" діяльність у сфері грального 
бізнесу або в обміні іноземної валюти. Якщо ж така діяльність 
ними фактично не здійснюється, хоча й передбачена в установчих 
документах (на практиці це зустрічається досить часто), підстав 
для відмови у переході на єдиний податок таким суб’єктам малого 
підприємництва немає. Цей висновок підтверджує й ДПАУ [207]. 
Щоправда, в цьому листі висунуто три вимоги: такий суб’єкт 
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малого підприємництва не повинен здійснювати зазначеної діяль-
ності; не повинен мати відповідної ліцензії (хоча до чого тут ліцен-
зія — абсолютно незрозуміло, адже можна мати ліцензію, але 
діяльності не провадити); зобов’язаний письмово повідомити про 
виконання двох наведених вище вимог органів податкової служби; 

виробники та імпортери підакцизних товарів. Це 
обмеження є новим і раніше (в Указі [3]) передбачено не було. 
Необхідно звернути увагу на те, що така норма Закону [9] 
стосується не торгівлі підакцизними товарами, а саме їх 
виробництва або імпорту, тому суб’єкти малого підприємництва, 
що здійснюють торговельну діяльність, при сплаті податку за 
спрощеною системою мають повне право продавати підакцизні 
товари. ДПАУ цілком слушно роз’яснила, що виробниками 
підакцизних товарів на митній території України є як виробники 
підакцизних виробів, так і замовники, коли вони є суб’єктами 
підприємницької діяльності, з сировини яких виробляється 
підакцизна продукція [235]. У той же час майстерня з виробництва 
ювелірних виробів, наприклад, тепер позбавлена можливості 
застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності. Не можуть перейти на сплату єдиного податку також 
суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють підакцизну 
продукцію за контрактами на переробку давальницької сировини, 
оскільки вони також є платниками акцизного збору; 

ломбарди. Зазначимо, що й раніше протягом 2000 року ДПАУ 
неодноразово роз’яснювала, що ломбарди слід класифікувати як 
небанківські фінансові установи, які не мають права переходу на 
єдиний податок [165]. Однак у зв’язку з відсутністю законодавчого 
визначення небанківських фінансових установ до набрання чин-
ності Законом [9] ці роз’яснення здавалися досить спірними. 

Усі наведені обмеження запроваджені Законом [9], тобто 
застосовуються з 22.11.2000 р. Тому ті платники єдиного податку, 
які здійснювали таку діяльність на момент введення цього закону 
в дію, втратили право сплати податку за спрощеною системою 
оподаткування, обліку та звітності. 
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Обмеження за деякими видами діяльності, передбачені Зако-
ном [9] та Указом [3], збігаються. Згідно з обома законодавчими 
актами їх дія не поширюється на довірчі товариства, страхові 
компанії, банки, небанківські фінансові установи (ст. 7 
Указу [3]) або інші фінансово-кредитні та небанківські 
фінансові установи (ст. 2 Закону [9]). 

У всіх чотирьох випадках йдеться про установи, основною 
діяльністю яких є надання фінансових послуг, але якщо перші три 
види установ визначено відповідними законодавчими актами, то 
законодавчого визначення установ четвертої групи немає. 
Щоправда, у ст. 1 Закону України від 20.05.99 р. №679-ХІУ 
"Про Національний банк України" [23] є досить близький термін — 
"фінансова установа", під ним розуміється "юридична особа, яка 
проводить одну або декілька операцій, що можуть виконуватися 
банками, за винятком залучення вкладів". 

У Законі України від 12.07.2001 р. "Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг" [19] фінансова 
установа визначена як "юридична особа, яка відповідно до закону 
надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до 
відповідного реєстру в порядку, встановленому законом. До 
фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, 
лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, 
установи накопичувального пенсійного забезпечення, 
інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним 
видом діяльності яких є надання фінансових послуг". А до 
кредитних установ віднесені фінансові установи, які відповідно до 
закону мають право за рахунок залучених коштів надавати 
фінансові кредити на власний ризик. 

На погляд автора, хоча наявні деякі термінологічні 
відмінності, до цієї групи установ слід відносити ті установи, які 
надають фінансові послуги та не відносяться до довірчих 
товариств, страхових компаній і банків. 

Визначення терміну "фінансова послуга" міститься в ст. 1 
Закону [19] та передбачає "здійснення операцій з фінансовими 
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активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за 
рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — 
і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою 
отримання прибутку або збереження реальної вартості 
фінансових активів". Такий підхід відповідає й теперішній позиції 
ДПАУ [225]. 

Певні розбіжності між роз’ясненнями ДПАУ та Держкомпід-
приємництва існують стосовно можливості застосування спроще-
ної системи оподаткування, обліку та звітності юридичними осо-
бами, які здійснюють діяльність по веденню реєстрів власників 
іменних цінних паперів. ДПАУ робить висновок про неможливість 
сплати цими платниками єдиного податку [237], посилаючись на 
те, що органи державної статистики відносять діяльність таких 
юридичних осіб у підклас 67.12.9 "Інша діяльність, зв’язана з 
фондовими біржами" (секція J "Фінансова діяльність"). Держком-
підприємництва дотримується іншої точки зору [145], яка базу-
ється на Законі України "Про фінансові послуги і державне регу-
лювання ринків фінансових послуг" [19]. Оскільки ведення реєстру 
власників іменних цінних паперів не підпадає під визначення п. 5 
ст. 1 цього закону, а для реєстраторів цей вид діяльності є 
виключним, цю категорію платників не можна класифікувати як 
фінансові установи, а тому вони мають усі підстави (за умови 
дотримання інших обмежень) для застосування спрощеної 
системи оподаткування. На погляд автора, при наявності 
законодавчого визначення термінів "фінансова установа" та 
"фінансова послуга" використання статистичних класифікаторів є 
некоректним. 

Ще два обмеження з цієї групи запроваджені Указом [3], але в 
Законі [9] їх немає. До них належать здійснення діяльності з 
придбанням спецпатенту, а також спільна діяльність. 

Пряму заборону на використання спрощеної системи оподат-
кування, обліку та звітності встановлено для суб’єктів малого 
підприємництва — юридичних осіб, які працюють з 
придбанням спецпатенту на підставі ст. 7 – 1 Закону України від 
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23.03.96 р. №98/96-ВР "Про патентування деяких видів 
підприємницької діяльності" [13]. Щоправда, ніхто не забороняє 
перейти на сплату єдиного податку після закінчення строку дії 
спецпатенту. Крім того, на тих територіях, де запроваджено 
спецпатент, його застосування не є обов’язковим, і ті платники, які 
працюють без його застосування, мають право перейти на сплату 
єдиного податку (за умови дотримання решти необхідних для 
такого переходу вимог). 

Додатковим обмеженням для суб’єктів малого підприємни-
цтва є те, що спрощена система не поширюється на спільну 
діяльність, причому в ст. 7 Указу [3] власне визначення спільної 
діяльності відсутнє, але є посилання на те, що мається на увазі 
спільна діяльність, визначена п. 7.7 ст. 7 Закону [11], який розгля-
дає спільну діяльність як самостійний предмет оподаткування, 
відокремлений від кожного з її учасників, хоча ведення податко-
вого обліку такої діяльності (а також сплата відповідних податків) 
доручені одному з них. Тому, з погляду оподаткування, ототож-
нення самої спільної діяльності та господарської діяльності її 
учасників є неправомірним. 

Щодо цього обмеження існують прямо протилежні думки. 
Позиція ДПАУ з цього питання викладена в листі [188] і 

полягає в тому, що на підприємство, яке є учасником спільної 
діяльності, незалежно від того, що облік результатів спільної 
діяльності ведеться окремо від обліку діяльності підприємства, дія 
Указу [3] не поширюється. 

Іншу позицію зайняв Держкомпідприємництва [116]. На його 
думку, ототожнення спільної діяльності зі статутною діяльністю 
суб’єкта підприємницької діяльності як юридичної особи є неко-
ректним. Якщо статутна діяльність суб’єкта підприємницької 
діяльності (крім спільної діяльності) відповідає вимогам ст. 1 
Указу [3], то суб’єкт малого підприємництва повинен мати всі 
підстави для переходу на сплату єдиного податку. За переконан-
ням автора, цей підхід відповідає Указу [3], у ст. 7 якого 
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зазначено, що він не поширюється саме на спільну діяльність, але 
ніякої згадки про учасників такої діяльності немає. 

Додатковим аргументом на користь цього висновку є те, що 
доходи від спільної діяльності (як розподілені, так і нерозподілені) 
прирівнюються до виплат дивідендів і підлягають оподаткуванню 
податком на дивіденди у джерела утворення таких доходів. При 
цьому в учасника спільної діяльності такі доходи не підлягатимуть 
оподаткуванню як при сплаті податку за звичайною системою опо-
даткування (вони не включаються до валового доходу), так і при 
сплаті єдиного податку (не є об’єктом оподаткування). Крім того, 
ні в кого не викликає сумнівів право суб’єктів малого підприємни-
цтва працювати за спрощеною системою в разі отримання ними 
дивідендів. Оскільки режим оподаткування доходів від спільної 
діяльності прирівняний до режиму оподаткування дивідендів, 
принципової різниці між цими видами доходів для платника 
єдиного податку немає. 

Обмеження щодо структури статутного фонду суб’єкта 
малого підприємництва у Законі [9] і в Указі [3] зовні дуже 
подібні, але разом з тим між ними існує принципова розбіжність. 

Якщо дія Указу [3] не поширюється на суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, "у статутному фонді яких частки, що 
належать юридичним особам — учасникам та засновникам 
даних суб’єктів, які не є суб’єктами малого підприємництва, 
перевищують 25%", то дія Закону [9] не поширюється на 
суб’єктів підприємницької діяльності, "у статутному фонді яких 
частка вкладів, що належить юридичним особам — засновникам 
та учасникам цих суб’єктів, які не є суб’єктами малого 
підприємництва, перевищує 25%". Ця розбіжність є надзвичайно 
серйозною, оскільки враховує вже не індивідуальні частки 
засновників, а їх сукупну частку. Так, наприклад, якщо серед 
засновників підприємства п’ять юридичних осіб, що не є 
суб’єктами малого підприємництва, з частками в статутному фонді 
по 6%, спільна частка їх вкладів (30%) перевищує встановлене 
обмеження, а отже, таке підприємство вже не може бути 
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класифіковане як суб’єкт малого підприємництва і, відповідно, не 
має права сплачувати податки за спрощеною системою опо-
даткування (хоч обмеження ст. 7 Указу [3] в даному випадку не 
порушується). 

До речі, ДПАУ й раніше задовго до набрання чинності Зако-
ном [9] наполягала [178] на поширенні цього обмеження на сукуп-
ну частку засновників, що суперечило Указу [3]. 

Обмеження щодо структури статутного фонду стосується 
тільки тих підприємств, засновники яких — юридичні особи, що не 
є суб’єктами малого підприємництва. Тому якщо засновниками 
підприємства є суб’єкти малого підприємництва, що відповідають 
критеріям ст. 1 та 2 Закону [9], структура їх вкладів до статутного 
фонду ніякого значення для переходу підприємства на спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності не має. Такий висновок 
відповідає й позиції ДПАУ [215]. При цьому немає потреби, щоб 
такі суб’єкти підприємницької діяльність самі були платниками 
єдиного податку. 

Щодо приватних підприємств, які належать одному заснов-
нику — фізичній особі, то, оскільки засновник взагалі не є юридич-
ною особою, такі підприємства у разі відповідності решті критеріїв 
платника єдиного податку мають усі підстави для переходу на 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 
Аналогічною є ситуація й для товариства з обмеженою 
відповідальністю (акціонерного товариства), засновниками 
(акціонерами) якого є фізичні особи. 

На думку ДПАУ [165], нерезиденти й неприбуткові організації 
можуть бути засновниками суб’єкта малого підприємництва — 
юридичної особи, яка сплачує єдиний податок, якщо в статутному 
фонді такої юридичної особи частка нерезидента або неприбут-
кової організації не перевищує 25%. 

Разом з тим обмеження щодо структури статутного фонду 
застосовується тільки у випадку, якщо засновником підприємства 
є суб’єкт підприємницької діяльності. Тому в ситуації, коли заснов-
ником виступає добровільне громадське об’єднання, яке не відно-
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ситься до суб’єктів підприємницької діяльності, частка такого 
засновника в статутнім фонді суб’єкта малого підприємництва 
ніякої ролі не відіграє [272]. 

Якщо говорити про підприємства, у статутному фонді яких є 
частка держави, то позиція контролюючих органів щодо цього 
була неоднозначною. На початку 2000 року Держкомпідприєм-
ництва [115] роз’яснював, що підприємство має право перейти на 
спрощену систему оподаткування єдиним податком, якщо в ста-
тутному фонді такого підприємства частка, що належить державі, 
не перевищує 25%. Однак пізніше цей лист було відкликано [111]. 

Коли засновником підприємства державної форми власності 
є орган державної або місцевої виконавчої влади, який не класи-
фікується як суб’єкт підприємницької діяльності, таке підприєм-
ство може бути визнане суб’єктом малого підприємництва, навіть 
якщо всі 100% статутного фонду належать такому засновнику, 
тобто наявність частки держави, що перевищує 25%, не є під-
ставою для заборони переходу такого підприємства на єдиний 
податок [192, 197, 199]. 

Обмеження щодо розрахунків з бюджетами та держав-
ними цільовими фондами [3, ст. 4] стосується не стільки визна-
чення суб’єкта малого підприємництва, скільки моменту переходу 
на єдиний податок, оскільки подання заяви про перехід на спро-
щену систему оподаткування, обліку та звітності можливе тільки 
"за умови сплати всіх установлених податків і обов’язкових 
платежів за попередній звітний (податковий) період". 

Ще більш конкретизована ця вимога у Наказі ДПАУ №555 [306]: 
сплаченими мають бути всі податки й обов’язкові платежі, строк 
сплати яких настав на дату подання заяви. Оскільки продовження 
Свідоцтва вимагає подання заяви один раз на рік, то контроль за 
дотриманням такого обмеження здійснюється також щороку. 

Слід звернути увагу, що це обмеження стосується не будь-
яких бюджетних платежів, а лише податків і зборів. У зв’язку з 
тим, що Законом України "Про систему оподаткування" [5] штраф-
ні санкції і пеня не віднесені до податків чи зборів, відмова органів 
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податкової служби у виданні Свідоцтва на підставі того, що 
суб’єкт малого підприємництва не сплатив пеню чи нарахований 
йому штраф, є безпідставною. Цей висновок підтверджується і 
Держкомпідприємництва [274]. 

Достатньо поширеною є точка зору органів податкової служ-
би, відповідно до якої суб’єкт підприємництва, що має податкову 
заборгованість з вини банку, не може перейти на єдиний пода-
ток, оскільки відповідно до чинних нормативних документів не 
має значення, з чиєї вини виникла така заборгованість [277]. Цей 
підхід базується на податковому роз’ясненні [283], відповідно до 
якого платник податків звільняється від відповідальності за 
несвоєчасне або неповне зарахування податку до бюджету з 
вини банку, включаючи нараховану пеню та штрафні санкції. В 
той же час Закон [10] не звільняє платника податків від обов’язку 
сплатити суму узгодженого податкового зобов’язання у випадках, 
якщо така сума не сплачена до бюджету, в тому числі й з вини 
банку. 

Разом з тим досі не відкликаний лист прямо протилежного 
змісту [233], в якому ДПАУ дозволяє видавати Свідоцтво таким 
платникам за умови, що платіжні доручення на перерахування 
сум єдиного податку прийняті банком до початку процедури його 
ліквідації. А Держкомпідприємництва [140] не вбачає підстав для 
відмови у видачі Свідоцтва у випадку, якщо суб’єкт 
підприємницької діяльності сплатив усі встановлені податки й 
обов’язкові платежі, а з вини банку зазначені платежі не були 
зараховані в бюджет, оскільки обов’язки платника (подання 
платіжного доручення) виконані в повному обсязі. 

Відповідно до роз’яснень ДПАУ [232] підприємство, яке має 
розстрочений податковий борг, до його погашення не може 
перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зі 
сплатою єдиного податку. Це обумовлене тим, що розстрочка 
погашення податкового боргу не скасовує заборгованості плат-
ника. Така позиція не відповідає вимогам чинного законодавства. 
Справа в тому, що в ст. 4 Указу [3] йдеться про сплату податків і 
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зборів не за будь-які попередні періоди, а саме за попередній 
звітний (податковий) період, що передує поданню заяви. Тому у 
випадку, коли суб’єкт підприємницької діяльності у визначені 
Законом [10] строки сплатив усі податки та обов’язкові платежі за 
результатами господарської діяльності за попередній звітний 
період, але має розстрочений податковий борг за минулі роки, — 
вимога ст. 4 Указу задовольняється. В цій ситуації перешкоди для 
переходу на спрощену систему оподаткування відсутні, що під-
тверджується й позицією Держкомпідприємництва [144]. 

Одним із найпоширеніших питань у зв’язку з дією цього обме-
ження є можливість переходу на єдиний податок суб’єктів малого 
підприємництва, що мають заборгованість з заробітної плати. 
ДПАУ [165, 174] роз’яснила, що для цілей єдиного податку "забор-
гованістю з податків і зборів (обов’язкових платежів), яка 
виникає у зв’язку з невиплатою заробітної плати, вважається 
вся сума такої заборгованості, яка розраховується на кінець 
останнього звітного періоду в бухгалтерському обліку суб’єктів 
підприємницької діяльності, крім суми, нарахованої за останній 
звітний місяць. При цьому на дату подання заяви про перехід на 
спрощену систему ще не настав строк виплати заробітної 
плати за останній звітний місяць, установлений колективним 
договором (трудовими угодами)". 

Разом з тим позиція ДПАУ з цього питання уявляється занад-
то категоричною. 

Момент виникнення податкового боргу в цей час урегульо-
вано п. 1.3 ст. 1 Закону України від 21 грудня 2000 р. №2181-III 
"Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед 
бюджетом та державними цільовими фондами" [10]: "податковий 
борг (недоїмка) — податкове зобов’язання (з урахуванням 
штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником 
податків або встановлене судом (арбітражним судом), але не 
оплачене в установлений строк, а також пеня, нарахована на 
суму такого податкового зобов’язання". Тобто ключовим 
моментом визначення податкового боргу (недоїмки), який 
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відповідає використаному в тексті Указу [3] терміну 
"заборгованість", є несплата відповідних податків і зборів у 
встановлені строки. 

Заборгованість з податків та обов’язкових платежів, що вини-
кає у зв’язку з невиплатою заробітної плати, може бути пов’язана 
з порушенням строків сплати одного податку (прибуткового), 
одного збору (збір на обов’язкове державне пенсійне страху-
вання) і трьох видів внесків на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (на випадок тимчасової непрацездатності, 
на випадок безробіття й у разі настання нещасного випадку). Тому 
для відповіді на питання про заборгованість необхідно з’ясувати 
строки їх сплати. 

Загальним правилом для всіх цих платежів є те, що строки їх 
сплати визначаються моментом виплати заробітної плати й у 
жодному разі не пов’язані з моментом нарахування їх у бухгал-
терському обліку. Тому, як вважає Держкомпідприємництва [139], 
існування заборгованості з виплати заробітної плати не є пере-
шкодою до переходу на єдиний податок. 

У разі отримання призначених для виплати заробітної плати 
коштів з рахунку в банку виникнення заборгованості зі сплати до 
бюджету прибуткового податку і зборів, пов’язаних з оплатою 
праці, практично неможливе. Навіть якщо на рахунку 
підприємства недостатньо коштів для виплати заробітної плати, а 
також повної сплати прибуткового податку та обов’язкових 
платежів, заборгованість все одно не може виникнути, оскільки 
при цьому зарплата виплачується частково, а пов’язані з нею 
платежі сплачуються в пропорційних сумах. 

Поява заборгованості з прибуткового податку, пенсійного збо-
ру і внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання на практиці дійсно можлива, але тільки в трьох випад-
ках [92]: 

1) при виплаті заробітної плати з виручки й несплати при 
цьому прибуткового податку та інших обов’язкових платежів; 



 75 

2) при виплаті заробітної плати натуроплатою (або видачі 
товарно-матеріальних цінностей у рахунок оплати праці) та 
несплаті при цьому прибуткового податку й обов’язкових 
платежів; 

3) коли заробітна плата найманим працівникам не нарахову-
ється і не виплачується, а збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування "з несплаченої заробітної плати" (32% від 
мінімальної заробітної плати) до Пенсійного фонду не внесений. 

В усіх інших випадках наявність заборгованості з виплати 
заробітної плати не може бути перешкодою для переходу на 
єдиний податок. 

Обмеження щодо способу розрахунків, яке передбачене 
тільки Указом [3], стосується виключно юридичних осіб — 
суб’єктів малого підприємництва, що вже перейшли на єдиний 
податок. На стадії прийняття рішення про можливість переходу 
підприємства на єдиний податок це обмеження не 
застосовується. Стаття 1 цього Указу наголошує: "Суб’єкти 
підприємницької діяльності — юридичні особи, які перейшли на 
спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не 
мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за 
відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового 
розрахунків коштами". 

Це обмеження стосується бартерних (товарообмінних) 
операцій, оскільки господарські операції, що передбачають 
здійснення розрахунків у будь-якій формі, й іншій, ніж грошова, 
включаючи будь-які види взаємозаліку, класифікуються як 
бартерні (п. 1.19 ст. 1 Закону [11]. 

Порушення платником єдиного податку — юридичною особою 
— обмеження щодо способу розрахунків не призводить до засто-
сування будь-яких фінансових санкцій або адміністративних стяг-
нень, однак у цьому випадку, починаючи з наступного кварталу, 
такий платник позбавляється права сплачувати податки за спро-
щеною системою. 
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На практиці досить поширеною є ситуація, коли договір (конт-
ракт) у момент його укладення передбачає грошову форму опла-
ти. Потім під час його виконання з різних причин може бути пере-
глянуто умови договору в частці форми проведення розрахунків 
або проведення зустрічного постачання продукції, товарів (робіт, 
послуг). Така операція стає бартерною з дати внесення змін до 
договору купівлі-продажу, укладення іншого письмового докумен-
та про зміни умов договору або зустрічного постачання товарів, 
робіт або послуг. Тому такий платник єдиного податку зобов’яза-
ний перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звіт-
ності з наступного кварталу після вказаної дати. 

Щодо вексельної форми розрахунків, то тут ситуація не є 
однозначною. Якщо за операціями з продажу товарів (робіт, 
послуг), забезпеченими простим векселем, грошова форма опла-
ти відсутня, а замість неї здійснено зустрічні поставки товарів 
(робіт, послуг), то на такі операції поширюється порядок оподатку-
вання, встановлений для бартерних операцій. При надходженні 
коштів за виданий вексель у разі його погашення ця сума врахо-
вується при нарахуванні єдиного податку за датою надходження 
коштів на розрахунковий рахунок (до каси) підприємства. Якщо 
вексель погашається товаром (продукцією), така операція вва-
жається бартерною [179] з усіма відповідними наслідками. 

Оскільки обсяг бартерних операцій не враховується у розра-
хунку виручки від реалізації (згідно з Указом [3]), при визначенні 
права переходу суб’єкта малого підприємництва на спрощену 
систему оподаткування цілком логічний висновок про те, що такі 
операції враховуватися не повинні. 

Завершення підприємством — платником єдиного податку — 
не завершених на момент переходу на єдиний податок бартерних 
операцій не має розглядатися як порушення норм Указу [3]. За 
економічною логікою така операція вже потрапила під оподатку-
вання податком на прибуток підприємств — валовий доход 
платника було збільшено в момент здійснення першої з частин 
бартерної операції. Заключна частина бартерної операції буде 
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здійснюватися вже при сплаті єдиного податку, але в безподат-
ковому режимі, оскільки грошової оплати за відвантажений товар 
немає. 

Таким чином, для переходу на єдиний податок суб’єкт під-
приємницької діяльності — юридична особа — має відповідати 
критеріям суб’єкта малого підприємництва відповідно до Зако-
ну [9] і критеріям платника єдиного податку відповідно до Указу [3] 
(за виключенням обмеження щодо бюджетної заборгованості і 
форми розрахунків за відвантажену продукцію, товари, роботи, 
послуги), а під час роботи за спрощеною системою оподаткування 
він повинен дотримуватися всіх обмежень, передбачених обома 
законодавчими актами. 

Серед проблем, пов’язаних з правом роботи підприємства за 
спрощеною системою оподаткування, які потребують негайного 
вирішення і законодавчого (або нормативного) врегулювання, слід 
відзначити: 

1) необхідність наукового обґрунтування кількісних парамет-
рів обмежень щодо обсягів діяльності та чисельності найманих 
робітників з диференціацією цих параметрів у залежності від виду 
підприємницької діяльності; 

2) необхідність врахування темпу інфляційних процесів в 
граничних рівнях обмежень, що характеризують обсяги діяльності 
суб’єктів підприємництва; 

3) фіксацію механізму перерахунку валового доходу з націо-
нальної валюти в євро або встановлення цього обмеження в 
гривнях; 

4) чітке встановлення методології визначення показника 
середньооблікової чисельності робітників, в якості якого, за пере-
конанням автора, доцільно використовувати середньооблікову 
чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості; 

5) гармонізацію термінології, що використовується в Законі [9] 
та Указі [3], з іншими спеціальними законодавчими актами в 
фінансовій сфері стосовно визначення "фінансово-кредитних" та 
"небанківських фінансових установ"; 
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6) уточнення обмеження щодо можливості здійснення 
спільної діяльності платниками єдиного податку і заборони 
спрощеного оподаткування самої спільної діяльності. 

2.1.3. Податкові ставки 

На відміну від єдиного податку для фізичних осіб — суб’єктів 
підприємницької діяльності, а також від інших альтернативних 
способів оподаткування для підприємств встановлено пропорційні 
ставки єдиного податку в процентах від об’єкта оподаткування, а 
не в фіксованому вигляді. Ця принципова відмінність означає, що 
сума податкових зобов’язань такого платника збільшується зі збіль-
шенням виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

У ст. 3 Указу [3] передбачено дві ставки єдиного податку для 
суб’єктів малого підприємництва — юридичних осіб: 

6% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) без урахування акцизного збору в разі сплати ПДВ згідно з 
Законом [12]; 

10% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), за винятком акцизного збору в разі включення ПДВ до 
складу єдиного податку. 

При цьому принциповим моментом є те, що суб’єкт малого 
підприємництва має можливість самостійного вибору однієї з цих 
двох ставок, різниця між якими зв’язана виключно з тим, чи вклю-
чається ПДВ до складу єдиного податку, чи сплачується окремо. У 
випадку, коли суб’єкт малого підприємництва обрав 6-відсоткову 
ставку єдиного податку, він залишається (а для новостворених 
підприємств — становиться) платником ПДВ на загальних підста-
вах. При переході на єдиний податок за ставкою 10% суб’єкт 
малого підприємництва (якщо до цього він був платником ПДВ) 
здає Свідоцтво та всі його копії до органу податкової служби, а 
також подає у затвердженій ДПАУ формі заяву про перехід на 
спрощену систему, де прямо сформульоване прохання про скасу-
вання реєстрації його як платника ПДВ. 
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Доцільність вибору суб’єктами малого підприємництва — 
юридичними особами — ставки єдиного податку значною мірою 
визначається тим режимом оподаткування ПДВ, який існує для 
кожного конкретного платника. Як свідчить практика [198], при-
близно 50% юридичних осіб, що перейшли на спрощену систему 
оподаткування, обрали 10-відсоткову ставку єдиного податку. 

Якщо при застосуванні 6-відсоткової ставки єдиного податку 
податковий режим (з точки зору ПДВ) не змінюється, то при 
обранні 10-відсоткової ставки платники: позбавлені можливості у 
відповідних випадках одержувати бюджетне (в т. ч. і експортне) 
відшкодування, не мають права на податковий кредит, а також не 
можуть виписувати податкові накладні на продані товари (роботи, 
послуги). Остання обставина в ряді випадків є визначальною для 
суб’єкта малого підприємництва при виборі ставки єдиного подат-
ку, оскільки при відсутності податкових накладних їхні партнери 
втрачають право на податковий кредит. Правда, ця проблема від-
носно легко може бути вирішена шляхом відповідного 
коригування ціни продажу, однак при цьому неминучі втрати в 
платника єдиного податку в зв’язку з відсутністю в нього права на 
податковий кредит й неможливістю зменшення об’єкта 
оподаткування на суму понесених витрат. 

Слід також зазначити, що платники єдиного податку за став-
кою 10% перебувають у більш важких умовах, ніж не зареєстро-
вані платниками ПДВ суб’єкти підприємницької діяльності, які 
сплачують податок за звичайною системою оподаткування. 
Останні права на податковий кредит також не мають, але 
віднесення ними сум "вхідного" ПДВ до складу валових витрат 
все-таки дозволяє їм відшкодувати 30% сплачених сум ПДВ 
шляхом зменшення платежів з податку на прибуток. Суб’єкти 
малого підприємництва, що сплачують податок за ставкою 10%, 
такої можливості не мають через те, що вони не є платниками ані 
ПДВ, ані податку на прибуток підприємств. 

Якщо суб’єкт підприємницької діяльності виявив бажання 
перейти на 10-відсотковий єдиний податок, що передбачає 
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скасування його реєстрації як платника ПДВ, таке скасування 
може бути здійснене тільки за умови проведення документаль-
ної перевірки, яка підтверджує достовірність задекларованих 
сум [200]. 

Указом [3] не передбачено ніяких обмежень у виборі 6-від-
соткової чи 10-відсоткової ставки єдиного податку. Тобто суб’єкт 
малого підприємництва має право перейти на єдиний 6-відсот-
ковий податок і в разі здійснення ним операцій, що звільнені від 
ПДВ, і при виконанні операцій, які не є об’єктом оподаткування 
цим податком. 

Не впливає на рішення платника при обранні ставки єдиного 
податку і сам факт реєстрації такого суб’єкта підприємницької 
діяльності як платника ПДВ. На думку ДПАУ [202], "якщо одночас-
но діяльність суб’єкта підприємницької діяльності підпадає під 
вимоги спрощеної системи оподаткування і така особа не є 
платником ПДВ через відсутність обсягів у розмірі 
3 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(61 200 грн.), то й у такому разі право вибору ставки єдиного 
податку залишається за таким суб’єктом". Ще більш конкретно 
з приводу цього питання висловлюється Держкомпідприємництва, 
який роз’яснює, що підстави для відмовлення суб’єкту 
підприємницької діяльності — юридичній особі — обрати ставку 
єдиного податку 6 відсотків, у випадку якщо така особа не є 
платником ПДВ, відсутні [139]. 

Звичайно, з цього приводу існують і інші думки. Так, в 
2001 році ДПАУ роз’яснила [215], що в разі якщо суб’єкт підпри-
ємницької діяльності, який перейшов на спрощену систему 
оподаткування та обрав ставку податку 6%, не досяг за останні 
12 календарних місяців установленого законодавством оподатко-
вуваного обороту (3 600 неоподатковуваних мінімумів), то такого 
суб’єкта підприємницької діяльності, крім суб’єктів, що здійснюють 
діяльність за готівку, може бути виключено з категорії платників 
ПДВ з одночасним переходом на сплату єдиного податку за став-
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кою 10%. Однак ця точка зору чинному законодавству з питань 
застосування спрощеної системи оподаткування не відповідає. 

Ще одним питанням, яке заслуговує на увагу, але законо-
давчо не врегульоване, є можливість переходу з однієї ставки 
єдиного податку на іншу. 

Відповідно до п. 3 Наказу ДПАУ [306] рішення про перехід на 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, незалежно 
від обраної ставки єдиного податку — 6% чи 10%, може бути 
прийняте платником податків не більше одного разу на календар-
ний рік. При фіскальному трактуванні цієї норми суб’єкт малого 
підприємництва, якщо його не задовольняє обрана ним ставка 
єдиного податку, не може перейти на іншу ставку з початку 
наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) в одному 
календарному році. При цьому такий суб’єкт малого підприємни-
цтва має право добровільно відмовитися від застосування спроще-
ної системи оподаткування, обліку та звітності й повернутися до 
загальної системи оподаткування, а з нового календарного року 
знову перейти на спрощену систему з застосуванням іншої ставки 
податку. 

Разом з тим таке обмеження уявляється штучним тому, що 
пряма заборона зміни податкової ставки протягом року чинними 
нормативними актами не передбачена, до того ж вона, з точки 
зору інтересів держави, не матиме негативних наслідків при умові 
дотримання норм Указу [3]. 

2.1.4. Проблеми визначення об’єкта і бази 
оподаткування 

Однією з найбільш складних на практиці є проблема визна-
чення об’єкта і бази оподаткування єдиним податком. Прямі 
визначення цих категорій в чинному законодавстві відсутні. 

З точки зору теорії податків, об’єктом оподаткування є 
здійснення підприємницької діяльності (за виключенням тих її 
видів, на які не поширюється дія Закону [9] і Указу [3]). 
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Відповідно до статті 3 Указу базою оподаткування у юридич-
них осіб — суб’єктів малого підприємництва — визначена виручка 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування 
акцизного збору. Для платників єдиного податку за ставкою 10% в 
базу оподаткування не включаються також суми ПДВ, бо нарахо-
вувати їх такий платник права не має. Стосовно ж акцизного 
збору, то ця норма вже втратила свою актуальність у зв’язку з 
тим, що виготовлення та імпорт підакцизних товарів вилучені з 
припустимої сфери діяльності суб’єктів малого підприємництва. 

Визначення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) міститься в ст. 1 Указу [3]. Під виручкою розуміється 
"сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької 
діяльності на розрахунковий рахунок чи (і) в касу за здійснення 
операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг)". 

Окремо в цій же статті Указу визначена виручка від реалізації 
основних фондів — "різниця між сумою, отриманою від реалізації 
цих фондів і їхньою залишковою вартістю". 

Перш за все необхідно розібратися з визначенням виручки 
від реалізації. В Указі виручка розглядається як кошти, отримані в 
готівковій або безготівковій формі внаслідок операцій з продажу 
продукції (товарів, робіт, послуг). Разом з тим спеціального визна-
чення терміну "операція з продажу" для єдиного податку не існує. 
Тому можна погодитися з висновком В. Руденка [315] щодо засто-
сування визначень цієї категорії, які містяться в Законі України 
"Про оподаткування прибутку підприємств" [11] з урахуванням 
того, що термін "продукція", з точки зору оподаткування прибутку, 
є складовою частиною більш широкого терміну "товари". Пізніше, 
на початку 2002 року, цей висновок підтвердила і ДПАУ [235]. 

Продаж товарів — будь-які операції, що здійснюються згідно 
з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-
правовими договорами, які передбачають передачу прав власно-
сті на такі товари за плату або компенсацію, незалежно від строків 
її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. 



 83 

Не вважаються продажем операції з надання товарів у межах 
договорів комісії, схову (відповідального зберігання), доручення, 
інших цивільно-правових договорів, які не передбачають 
передачу прав власності на такі товари. 

Продаж результатів робіт (послуг) — будь-які операції 
цивільно-правового характеру з надання результатів робіт 
(послуг), з надання права на користування або на розпоряджання 
товарами, в тому числі — нематеріальними активами та іншими, 
ніж товари, об’єктами власності за компенсацію, а також операції 
з безоплатного надання результатів робіт (послуг). Продаж 
результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права на 
користування товарами в межах договорів лізингу (оренди), 
продаж, передачу права на підставі авторських або ліцензійних 
договорів, а також інші способи передачі об’єктів авторського 
права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права 
інтелектуальної, в тому числі промислової, власності. 

На відміну від першої редакції Указу [2] та від основних 
системоутворюючих податків (податку на прибуток та ПДВ) в 
податковому обліку за єдиним податком застосовується касовий 
метод, тобто податкові зобов’язання виникають у момент надхо-
дження коштів на банківський рахунок (у касу) підприємства, яке 
застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

У зв’язку з цим виникає питання про правомірність оподатку-
вання авансів та передоплат, що надходять платнику до моменту 
відвантаження продукції або товарів, передачі результатів робіт, 
фактичного надання послуг. З цього приводу ДПАУ неодноразово 
роз’яснювала [161, 215], що виручкою від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом 
підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок чи в касу за 
здійснення операцій із продажу продукції (товарів, робіт, послуг), 
включаючи суму попередньої оплати. Згодом такий підхід підтвер-
джувався і Держкомпідприємництва [131]. Хоча на цей рахунок 
існує і діаметрально протилежна думка, логіка в такім роз’ясненні 
присутня. Дійсно, відповідно до визначення нової редакції Указу, до 
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виручки відноситься фактично отримана сума за здійснення опера-
цій (а не за здійснені операції). Момент передоплати відповідає почат-
ку операції, а момент постачання товару — її завершенню. Крім того, 
згідно зі ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні" [24], під господарською операцією розуміється 
"дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’я-
зань, власному капіталі підприємства". У момент надходження 
попередньої оплати змінюється структура активів і виникають 
зобов’язання платника щодо виконання умов господарської угоди. 
Тому, незважаючи на відсутність передоплат та авансів у 
визначенні виручки, з роз’ясненням ДПАУ, очевидно, слід 
погодитися [80]. 

Що стосується операцій, в яких першою подією є відванта-
ження товарів (продукції) або надання послуг, податкові зобов’я-
зання з єдиного податку в них виникають тільки в момент отри-
мання коштів. 

На відміну від платників податку на прибуток, для яких об’єкт 
оподаткування не включає в себе ПДВ, при сплаті 6-відсоткового 
єдиного податку існує проблема подвійного оподаткування. Сума 
податкових зобов’язань під час продажу товарів (робіт, послуг), 
по-перше, враховується при обчисленні ПДВ, а по-друге, вклю-
чається до бази оподаткування єдиним податком. Тобто такий 
суб’єкт малого підприємництва змушений додатково сплачувати у 
вигляді єдиного податку 6% від суми податкових зобов’язань, що 
відповідає 1,2% суми виручки від реалізації продукції. 

За думкою Держкомпідприємництва [273], з метою недопу-
щення подвійного оподаткування при розрахунку єдиного податку 
за ставкою 6 відсотків виручку від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) необхідно зменшувати не тільки на суму акцизного 
збору, а й на суму ПДВ. Така позиція уявляється цілком слушною, 
але аналогічні роз’яснення з боку ДПАУ — відсутні. 

Ще одне питання, яке випливає з визначення виручки від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зв’язане з визначен-
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ням бази оподаткування при здійсненні операцій в іноземній 
валюті. 

Справа в тому, що в тексті Указу [3] передбачене включення 
в базу оподаткування виручки, яка надійшла на рахунок чи до 
каси підприємства без будь-якої подальшої конкретизації щодо 
того, який саме рахунок мається на увазі. Відповідно до чинного 
законодавства кожне підприємство може мати необмежену 
кількість рахунків у національній валюті, а також валютні рахунки. 

Держкомпідприємництва вважає, що валютні кошти, які 
надходять на валютний рахунок або в касу підприємства, перера-
ховуються в гривні за офіційним курсом НБУ на дату надходження 
і включаються в базу обкладення єдиним податком [98], але такий 
підхід, на думку автора, не є беззаперечним. 

Згідно п. 2.18 Правил здійснення операцій на міжбанківському 
валютному ринку України, затверджених Постановою Правління 
НБУ від 18.03.99 р., кошти в іноземній валюті, що надійшли на 
адресу юридичних осіб-резидентів, а також фізичних осіб-рези-
дентів, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення 
юридичної особи, підлягають попередньому зарахуванню на роз-
подільні рахунки, що відкриваються і ведуться в розрізі клієнтів 
уповноваженими банками і кредитно-фінансовими установами. 

Самі по собі розподільні рахунки (так само, як і кредитні 
рахунки) є балансовими обліковими рахунками банку, хоча й 
персоніфіковані за клієнтами, тому в момент надходження на роз-
подільний рахунок валютної виручки база оподаткування за 
єдиним податком ще не виникає. Додатковими аргументами на 
користь такого висновку є також і те, що в Правилах застосований 
термін "попереднє зарахування", а клієнти не мають права витра-
чати отриману валютну виручку з таких рахунків, що, звісно, не 
заважає органам податкової служби в передбачених законодав-
ством випадках здійснювати з цих рахунків стягнення валютних 
коштів. 

Уповноважені банки й уповноважені кредитно-фінансові орга-
нізації зобов’язані продавати без доручення клієнтів (тобто в авто-
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номному режимі) усі надходження на їх користь в іноземній 
валюті, що підлягають продажу на міжбанківському валютному 
ринку України протягом п’яти банківських днів з моменту зараху-
вання таких надходжень (крім обмеженого переліку валютних 
надходжень, що не підлягають обов’язковому продажу відповідно 
до п. 2.16 Правил). При цьому комісійні за таку операцію банком 
не стягуються. Обмеження щодо терміну продажу не розповсю-
джується на іноземні валюти, не включені в першу групу Класи-
фікатора валют. 

Кошти в іноземній валюті, що були зараховані на розпо-
дільний рахунок і не підлягають, відповідно до законодавства 
України, обов’язковому продажу, також протягом п’яти днів і також 
без доручення клієнта зараховуються на його поточний рахунок. 

Таким чином, частина валютної виручки, що не підлягає 
обов’язковому продажу, включається до бази оподаткування єди-
ним податком не за датою зарахування на розподільний рахунок, 
а в той момент, коли вона надходить на поточний валютний 
рахунок клієнта, тобто фактично отримана платником. 

Крім дати виникнення податкових зобов’язань, у цьому 
випадку важливе значення для правильного обчислення бази опо-
даткування має застосовуваний для перерахунку валютний курс, 
оскільки за умови відсутності фіксованого курсу гривневий екві-
валент, отриманий у результаті перерахування валюти на дату 
надходження коштів на розподільний рахунок і на дату їхнього 
зарахування на валютний рахунок, у більшості випадків збігатися 
не будуть. Тому для цілей оподаткування виручка, що надійшла 
на валютний рахунок платника, перераховується в національну 
валюту України за курсом НБУ на дату її зарахування на цей 
рахунок. 

Та частина валютної виручки, що підлягає обов’язковому 
продажу, включається в базу оподаткування єдиним податком у 
момент зарахування суми, отриманої в результаті її продажу на 
міжбанківському валютному ринку, на основний чи один із додат-
кових поточних рахунків платника в національній валюті. 
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У зв’язку з викладеним порядком податкового обліку 
валютної виручки курсові різниці при застосуванні спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності не нараховуються і 
єдиним податком не обкладаються. 

Рух коштів між рахунками підприємства (наприклад, з додат-
кового на основний чи при продажі власних валютних коштів 
клієнта — з валютного на гривневий) вже не є базою 
оподаткування, оскільки відсутній сам факт продажу продукції 
(товарів, робіт, послуг). 

Що стосується інших (крім виручки від реалізації) коштів як в 
національній валюті України, так і в іноземній, що надходять на 
банківських рахунок чи до каси підприємства, такі надходження не 
класифікуються як виручка від реалізації продукції, а тому в базу 
оподаткування при спрощеній системі оподаткування, обліку та 
звітності не включаються. Це відноситься, зокрема, до таких над-
ходжень, як кредити, внески у статутні фонди підприємств [206], в 
тому числі й підприємства з іноземними інвестиціями, суми 
страхового відшкодування та ін. 

При визначенні виручки від реалізації основних фондів 
платника єдиного податку на перший план виступає проблема 
застосовуваного методу нарахування амортизації [78, 322]. 

На жаль, цю проблему прямо не врегульовано ані в Указі [3], 
ані в інших законодавчих або нормативних актах чи в листах 
ДПАУ. Справа в тому, що, починаючи з 1 липня 2000 р., поряд з 
"податковою" амортизацією, порядок якої регламентовано ст. 8 
Закону [11], застосовується й "бухгалтерська" амортизація відпо-
відно до ПБО-7 "Основні засоби" [292]. Залежно від прийнятого 
методу її нарахування, і суми амортизаційних відрахувань, і 
залишкова вартість основних фондів суттєво розрізнюються. 

З одного боку, загальним принципом є використання в опо-
даткуванні термінології саме податкового законодавства. Так, 
наприклад, у Законі України "Про податок на додану вар-
тість" [12, п. 1.11 ст. 1] є пряма згадка про те, що основні терміни 
(наприклад, основні фонди та нематеріальні активи, що підля-
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гають амортизації, та ін.) використовуються в цьому Законі в 
розумінні Закону [11]. 

З іншого боку, є й ряд аргументів на користь застосування 
"бухгалтерської" амортизації, основними з яких є такі: 

термін "залишкова вартість" не лише не визначено, а й ні 
разу не застосовано в ст. 8 Закону [11], тоді як в ПБО-7 він вико-
ристовується досить широко; 

суб’єкт малого підприємництва, що перейшов на спрощену 
систему, не є платником податку на прибуток, а це, на думку 
Держкомпідприємництва [110], означає, що Закон [11] "не поши-
рюється на суб’єктів малого підприємництва — платників 
єдиного податку"; 

під час продажу окремих об’єктів другої та третьої груп основ-
них фондів у разі застосування податкового методу амортизації 
визначити їх індивідуальну залишкову вартість, що необхідно для 
обчислення об’єкта оподаткування єдиним податком, дуже 
непросто, оскільки податковий облік балансової вартості ведеться 
за групами основних фондів. Методи амортизації, які застосову-
ються у бухгалтерському обліку, дозволяють безболісно вирішити 
цю проблему, тому краще все ж використовувати методи аморти-
зації, передбачені ПБО-7. 

Автор вважає [78], що більш обґрунтованим є застосування 
"бухгалтерської" амортизації, але це питання слід врегулювати на 
нормативному рівні. Правомірність такого підходу підтвердила і 
ДПАУ [230]. 

Ще одне питання, що виникає при визначенні бази оподатку-
вання при здійсненні операцій з продажу власних основних фон-
дів, — порядок формування виручки від їх реалізації при здійсненні 
попередньої оплати. 

Складність такої ситуації полягає в тім, що момент попе-
редньої оплати реалізованих основних фондів і момент їхнього 
відвантаження приходяться на різні податкові періоди. Іншими 
словами, існує розрив у часі між моментом надходження коштів 
на розрахунковий рахунок підприємства і моментом виведення з 
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експлуатації об’єкта основних фондів, коли, власне, і може бути 
визначена їхня залишкова вартість, а отже, і база оподаткування. 

У зв’язку зі специфічним порядком оподаткування операцій з 
продажу основних фондів виникає два принципових питання: в 
який момент необхідно включити виручку від реалізації в базу 
оподаткування і в який момент має бути зафіксована залишкова 
вартість об’єкта основних фондів. 

Оскільки податковий облік відносно єдиного податку здійсню-
ється касовим методом, у цій ситуації база оподаткування має 
бути збільшена в момент надходження коштів за основні фонди 
на рахунок платника єдиного податку. При цьому сума ПДВ, 
перерахована продавцю при здійсненні передоплати, підлягає 
включенню в базу оподаткування, якщо продавець є платником 
єдиного шестивідсоткового податку. 

Відповідно до Указу [3] залишкова вартість основних фондів 
повинна визначатися "на момент продажу", причому, що саме 
вважати таким моментом, — в Указі чітко не обговорено. Оскільки 
метод "першої з подій" до єдиного податку не може бути застосо-
ваний, принципово можливими залишаються три варіанти визна-
чення бази оподаткування: 

1) момент продажу визначається за відвантаженням, тобто 
відповідно до принципів бухгалтерського обліку. Незважаючи на 
те, що такий підхід є цілком логічним з огляду на момент переходу 
права власності, він має цілий ряд недоліків. По-перше, ПБУ 15 
"Доход" [293] не передбачає включення в доход авансів і перед-
оплат, що явно не відповідає правилам податкового обліку з єди-
ного податку. По-друге, у тому випадку, коли відвантаження 
здійснюється в наступному кварталі після передоплати або пізні-
ше, правильно визначити податкові зобов’язання з єдиного подат-
ку в тім кварталі, коли гроші надійшли на рахунок платника, не 
уявляється можливим. Якщо в наступних (після передоплати) 
кварталах продавець — платник єдиного податку — продовжує 
експлуатацію вже оплачених покупцем основних фондів, необ-
хідно продовжувати нараховувати амортизацію, і залишкова вар-
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тість таких фондів буде весь час зменшуватися. Це призводить до 
необхідності постійного (аж до виведення об’єкта продажу з 
експлуатації) коректування вже нарахованих і сплачених податко-
вих зобов’язань з єдиного податку, а будь-який механізм відповід-
ного коректування чинним законодавством не передбачений; 

2) момент продажу визначається "за останньою подією", 
тобто обов’язковим є і відвантаження, й оплата. Такий підхід сто-
совно розглянутої ситуації має такі ж недоліки, як і перший, а в 
податковому обліку єдиним варіантом його застосування є збір на 
розвиток садівництва, виноградарства й хмелярства, але ніяк не 
єдиний податок; 

3) момент продажу визначається за касовим методом. Такий 
підхід у найбільшій мірі відповідає принципам єдиного податку. 
При цьому варіанті яке-небудь коректування сум податкових 
зобов’язань з єдиного податку не потрібне. Якщо перша подія — 
відвантаження основних фондів, то це означає, що на момент 
одержання оплати вони вже виведені з експлуатації, а отже, їхня 
залишкова вартість уже визначена. Якщо ж першою подією, як у 
розглянутій ситуації, є передоплата, то для того, щоб правильно 
визначити виручку від реалізації, саме в цей момент має бути 
прийняте рішення про виведення таких фондів з експлуатації (з 
оформленням відповідного акта) і визначена залишкова вартість 
основних фондів. При цьому тривалість періоду часу між одер-
жанням передоплати і відвантаженням основних фондів значення 
не має. 

Таким чином, у випадку одержання передоплати за основні 
фонди з їх відвантаженням у наступних податкових періодах 
найбільш правильним представляється обчислення бази 
оподаткування єдиним податком, виходячи з їхньої залишкової 
вартості на момент одержання передоплати без будь-якого 
подальшого коректування. 

У випадку, якщо виручка від реалізації основних фондів 
буде надходити частками, то й податкове зобов’язання 
виникатиме частками, виходячи з суми, що надійшла. При 
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від’ємній різниці між сумою, отриманою від реалізації цих 
фондів, та їх залишковою вартістю об’єкт обкладення єдиним 
податком буде відсутній [98]. 

Визначена Указом [3] база оподаткування єдиним податком 
згодом була істотно розширена Наказом ДПАУ від 12.10.99 р. 
№554, яким у новій редакції був затверджений Порядок ведення 
Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва — 
юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткуван-
ня, обліку та звітності [307]. 

У гр. 6 Книги відбивається не тільки сума виручки від реалі-
зації продукції (товарів, робіт, послуг) і належних суб’єкту малого 
підприємництва основних фондів, а також і позареалізаційні дохо-
ди і виручка від іншої реалізації. 

Склад позареалізаційних доходів і виручки від іншої реалі-
зації, регламентований п. 5 Порядку [307], відповідно до якого у 
графі 5 Книги "Позареалізаційні доходи і виручка від іншої реалі-
зації" відбиваються суми, фактично отримані суб’єктом підпри-
ємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок і в касу 
від інших операцій: фінансовий результат від продажу цінних 
паперів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, матеріалів, 
палива, орендна плата, відсотки, кошти, отримані у вигляді без-
поворотної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, 
щодо якої минув термін позовної давності, а також дивіденди, 
якщо вони не були обкладені податком у джерела виплати відпо-
відно до Закону [11]. 

Незважаючи на те, що протягом 2000 року спершу Мінюст 
України [252], а потім і Держкомпідприємництва [110] звернули 
увагу на невідповідність нормам Указу [3] положень Наказу ДПАУ 
№554 і численних роз’яснень в листах ДПАУ, що базуються на 
цьому Наказі [165, 185, 187, 204], Державна податкова адміністра-
ція України своєї позиції не змінила і вимагає включення в об’єкт 
оподаткування позареалізаційних доходів і виручки від іншої 
реалізації. Один із останніх документів, у якому зафіксований цей 
підхід, — Методичні рекомендації з адміністрування єдиного 
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податку, що сплачується суб’єктами малого підприємництва — 
юридичними особами — при застосуванні спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності [215]. 

Слід, однак, відзначити, що в іншому Наказі (від 12.10.1999 р. 
№553 "Про затвердження форми розрахунку сплати єдиного 
податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною осо-
бою" [312]), яким встановлені форми податкової звітності, ані 
позареалізаційні доходи, ані виручка від іншої реалізації у складі 
бази оподаткування єдиним податком навіть не згадуються. До 
речі, аналогічні висновки містяться й у листі Держкомпідприєм-
ництва [110]. 

Таким чином, ДПАУ в цьому питанні виявила обережність: 
якого-небудь прямого згадування про те, що позареалізаційні 
доходи і виручки від іншої реалізації включаються до складу бази 
оподаткування єдиним податком, у тексті Порядку [307] немає, 
йдеться тільки про те, що вони повинні бути відбиті в графах 5 і 6 
Книги обліку доходів і витрат. Тобто Порядок визначає тільки 
облікові аспекти діяльності підприємств, які застосовують спроще-
ну систему оподаткування, обліку та звітності. Незважаючи на це, 
більшість роз’яснень ДПАУ відносно бази оподаткування базу-
ється все ж таки не на нормах Указу чи Наказу №553 [312], а на 
Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат. 

Економічний зміст складових позареалізаційних доходів і 
виручки від іншої реалізації — явно неоднорідний, причому одна 
частина з них при певних умовах може бути віднесена до бази 
оподаткування єдиним податком, а інша — ні. З урахуванням 
цього структура бази оподаткування єдиним податком (рис. 2.4) 
складається з двох елементів, визначених Указом [3], і частини 
позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації. 
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Рис. 2.4. Складові бази оподаткування єдиним податком 
 
Так, не викликає принципових заперечень відбиття в подат-

ковому обліку з єдиного податку операцій з продажу цінних 
паперів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, матеріа-
лів і палива, оскільки ці операції в певному розумінні можуть бути 
прирівняні до продажу товарів. Але, на відміну від вимог Указу [3], 
ДПАУ рекомендує включати до бази оподаткування не виручку 
(тобто повний обсяг доходу від продажу цих об’єктів), а фінан-
совий результат від їх реалізації, що уявляється занадто вже лібе-
ральним і чинному законодавству не відповідає. 

Що стосується сум орендної плати, які отримує суб’єкт 
малого підприємництва від орендарів за операціями стосовно 
надання в оренду приміщень та інших основних фондів, то слід 
відзначити, що вони в будь-якому випадку (незалежно від того, чи 



 94 

правомірний Наказ ДПАУ №554, чи ні) підлягають включенню до 
бази оподаткування, оскільки надання в оренду основних фондів 
класифіковано Законами [11 і 12] як операція з продажу послуг, а 
виручка від реалізації послуг передбачена у складі бази опо-
даткування єдиним податком. 

Такий же підхід слід використовувати і до роялті — платежів 
будь-якого виду, одержаних як винагорода за користування або як 
винагорода за надання права на користування будь-яким об’єктом 
авторського права. 

Підприємство, що здає приміщення в оренду й одержує, крім 
орендної плати, кошти, надані орендареві за послуги (опалення, 
вода, освітлення і т. ін.), при розрахунку єдиного податку враховує 
всі кошти, що надійшли в касу і на розрахунковий рахунок у 
випадку, коли орендар не має власної двосторонньої угоди з від-
повідними комунальними службами. Незважаючи на те, що кошти, 
сплачені за користування комунальними послугами, проходять 
транзитом через орендодавця, в цьому випадку саме він надає 
послуги орендареві і виступає, таким чином, продавцем цих 
послуг. 

Іншою складовою позареалізаційних доходів є проценти. З 
точки зору оподаткування прибутку підприємств під процентами 
розуміється доход, який сплачується (нараховується) позичаль-
ником на користь кредитора у вигляді плати за використання 
залучених на визначений строк коштів або майна. До процентів 
включаються: 

платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), 
отриманих у кредит; 

платіж за використання коштів, залучених у депозит; 
платіж за придбання товарів у розстрочку. 
Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму 

заборгованості або фіксованих сум. У разі коли залучення коштів 
здійснюється шляхом продажу облігацій, казначейських зобов’я-
зань або ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих пози-
чальником, сума процентів визначається або шляхом 
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нарахування відсотків на номінал такого цінного паперу, виплати 
фіксованої премії чи виграшу, або шляхом визначення різниці між 
ціною розміщення та ціною погашення такого цінного папера 
(сума дисконту). 

Виходячи з цього визначення, проценти можуть бути 
отримані платником єдиного податку у випадках надання коштів у 
депозит; продажу товарів на умовах розстрочки або товарного 
кредиту, а також володіння цінними паперами, які відбивають 
відносини позики. 

Зважаючи на те, що проценти фактично надходять на 
рахунок платника, для вирішення питання щодо оподаткування їх 
єдиним податком необхідно визначитися, чи відносяться такі 
надходження до виручки від реалізації продукції (товарів, робіт і 
послуг). З цього погляду проценти не є однорідними. 

Перша група доходів, класифікованих як проценти, включає 
до себе доходи, що отримуються за розміщення коштів на депо-
зитних рахунках банків і небанківських фінансових установ, а 
також за використання коштів, залучених у платника під цінні 
папери. В обох випадках ця операція не зв’язана з продажем про-
дукції (товарів, робіт, послуг), тому отриманий у вигляді процентів 
доход обкладенню єдиним податком не підлягає. 

Що стосується доходів, отриманих у вигляді процентів за 
операціями продажу товарів на умовах товарного кредиту або 
розстрочки, то тут зв’язок з продажем товарів — безпосередній. 
До того ж, проценти у даному випадку можна розглядати як плату 
за надання відповідної послуги, що супроводжує продаж товарів. 
Тому такі проценти підлягають оподаткуванню єдиним податком. 

Ще одним важливим питанням є включення до бази оподат-
кування дотацій та субсидій, що надаються суб’єктам малого 
підприємництва з бюджетів і державних цільових фондів, або сум 
коштів, які не є компенсацією продукції (товарів, робіт, послуг) 
платника єдиного податку. 

Відносно цієї проблеми існує дві протилежних точки зору. 
В. Руденко [315] вважає, що такі кошти не підлягають оподатку-
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ванню, тому що не передбачають компенсації у вигляді 
спеціально обумовлених виплат, товарів або послуг, тобто не 
можуть бути класифікованими як виручка від реалізації продукції. 

Іншу точку зору відстоює ДПАУ, яка неодноразово роз’яснюва-
ла [181, 192, 216], що ці кошти мають бути включені в базу оподат-
кування, оскільки відносяться до позареалізаційних доходів. Гадаю, 
такий безапеляційний висновок не повністю відповідає Указу [3]. 

За економічною структурою бюджетних видатків передбачені 
такі субсидії, поточні трансфертні виплати та капітальні трансфер-
ти суб’єктам підприємницької діяльності: 

субсидії державним підприємствам, крім сільськогосподарських; 
субсидії фінансовим установам; 
субсидії підприємствам і організаціям сільського господарства; 
дотації на покриття збитків державних підприємств; 
інші субсидії; 
капітальні трансферти державним підприємствам; 
інші внутрішні капітальні трансферти. 
У Законі України "Про захист національного товаровиробника 

від субсидованого імпорту" [26] під терміном "субсидія" розуміється 
фінансова або інша підтримка державними органами виробницт-
ва, переробки, продажу, транспортування, експорту, споживання 
подібного товару, в результаті якої суб’єкт господарсько-правових 
відносин країни експорту одержує пільги (прибутки) (п. 20 ст. 1). 

Справа в тому, що призначення цих дотацій та субсидій може 
бути пов’язаним з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), а 
може й не мати відношення до процесу реалізації. 

Таким чином, в бюджеті з метою державного регулювання цін 
можуть передбачатися відповідні асигнування для компенсації 
витрат підприємств і організацій певних галузей, пов’язаних з 
подорожчанням сировини, матеріалів, обладнання, збільшення 
інших виробничих витрат тощо. 

Враховуючи наведене вище, без урахування компенсацій 
(субсидій, дотацій), що надаються суб’єктам господарської діяль-
ності в зв’язку з державним регулюванням цін, неможливе пра-
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вильне визначення об’єкта оподаткування підприємств — плат-
ників податку. 

У першому випадку (наприклад, при отриманні дотації, пов’я-
заної з державним регулюванням цін) ця сума штучно зменшує 
базу оподаткування, оскільки виручка буде розраховуватися вихо-
дячи зі знижених цін. Тому таку дотацію слід оподатковувати єди-
ним податком. 

Що стосується субсидій, дотацій, які надаються суб’єктам 
підприємницької діяльності, в інших, ніж державне регулювання 
цін, цілях, зокрема, на фінансову підтримку громадських організа-
цій інвалідів і ветеранів, то кошти (трансферти), що передаються з 
бюджетів в зазначених цілях, не включаються до бази оподат-
кування платників єдиного податку. Зазначені кошти (трансферти) 
не відповідають ознакам виручки від реалізації і не підлягають 
оподаткуванню, оскільки їх одержання з бюджету прямо не 
пов’язане з будь-яким видом господарської діяльності підприєм-
ства і спрямоване на реалізацію програм соціально-економічного 
розвитку держави. 

До речі, аналогічний підхід застосовується в роз’ясненнях 
ДПАУ щодо включення таких сум у валовий доход платників 
податку на прибуток [176]. 

Окремо слід зупинитися на питанні оподаткування єдиним 
податком сум фінансової допомоги, що надходить на користь 
платника єдиного податку на зворотній основі. На думку 
ДПАУ, вона також відноситься до позареалізаційних доходів, а 
виходить, що повинна враховуватися для цілей 
оподаткування [184]. 

Стосовно цього питання автор дотримується протилежної 
думки з таких причин. По-перше, спроба вилучити в підприємства 
шість чи навіть десять відсотків коштів, наданих йому іншими юри-
дичними чи фізичними особами в тимчасове користування, з 
погляду економічної логіки, знаходиться далеко за межами здоро-
вого глузду. 
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По-друге, такі кошти, якщо надані вони в грошовій формі, 
хоча і надходять на банківський рахунок чи до каси підприємства, 
до виручки від реалізації продукції в розумінні ст. 1 Указу [3] одно-
значно не відносяться, а отже, включенню в базу оподаткування 
не підлягають. 

І, нарешті, по-третє, навіть якщо визнавати правомочність 
Наказу ДПАУ за №554 [307] і погодитися з оподаткуванням поза-
реалізаційних доходів, фінансова допомога на зворотній основі до 
них усе рівно не відноситься, оскільки наведений перелік таких 
доходів є вичерпним і зворотної фінансової допомоги в собі не 
містить. 

Вартість безкоштовно отриманих платником єдиного 
податку товарів (робіт, послуг) не може розглядатися як база 
обкладання цим податком, тому що в цьому випадку надходження 
на банківський рахунок або в касу суб’єкта малого підприємства 
дорівнюватимуть нулю. Звільнення від оподаткування майна, 
отримуваного платником єдиного податку, певною мірою 
стимулює розвиток суб’єкта малого підприємництва, але не 
відповідає економічній логіці та загальним принципам 
оподаткування. Тому в Податковому кодексі слід відкоригувати цю 
норму. 

У практиці застосування спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності юридичними особами — суб’єктами малого 
підприємництва — часто виникають питання щодо податкового 
обліку боргових вимог і зобов’язань. 

Виникнення дебіторської заборгованості не впливає на вели-
чину податкових зобов’язань платника єдиного податку — юри-
дичної особи, оскільки фактичного надходження виручки від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на поточний рахунок 
підприємства чи в касу не було. Якщо ж дебіторська 
заборгованість визнається безнадійною за рішенням суду чи 
внаслідок закінчення строку позовної давності, податкових 
зобов’язань з єдиного податку також не виникає (звичайний термін 
позовної давності згідно зі ст. 71 Цивільного кодексу Української 
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РСР [39] дорівнює трьом рокам, якщо не застосовується 
скорочений 6-місячний термін). 

База оподаткування збільшується тільки в момент 
погашення дебіторської заборгованості за продукцію (товари, 
роботи, послуги), коли кошти перераховуються на рахунок чи 
вносяться в касу платника. Але це правило не поширюється на 
дебіторську заборгованість за розрахунками та іншу дебіторську 
заборгованість. 

Правда, такий підхід уявляється невиправданим у випадку 
визнання дебіторської заборгованості, яка виникла до переходу 
на єдиний податок, безнадійною. Справа в тім, що в момент від-
вантаження продукції (товарів) чи підписанні акта про надання 
послуг (передачу результатів робіт), вартість таких товарів (робіт, 
послуг) була включена у валовий доход, тобто потрапила під 
оподаткування податком на прибуток. Якби такий платник не 
перейшов на спрощену систему, при визнанні дебіторської 
заборгованості безнадійною він би мав право включити цю суму 
у валові витрати, тим самим зменшивши податкові зобов’язання 
відповідного періоду. Але після переходу на спрощену систему 
такого права в нього вже немає, як немає і самих валових 
витрат. 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги як 
в момент її виникнення, так і при погашенні або визнанні без-
надійною не підлягає відображенню в податковому обліку за 
єдиним податком. В жоден із цих моментів ні на рахунок, ні в касу 
підприємства нічого не надходить (й не може надійти), тому з 
позицій Указу [3] наявність та рух кредиторської заборгованості не 
впливає на суму податкових зобов’язань. 

ДПАУ в своїх роз’ясненнях, що базуються на Наказі №554 [307], 
намагається перенести на податковий облік з єдиного податку 
принципи формування валового доходу, що застосовуються в 
оподаткуванні прибутку підприємств, і відносить кредиторську 
заборгованість з простроченим терміном давності до складу поза-
реалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації. 
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Такий підхід чинному законодавству не відповідає, але, з 
погляду фіскальної логіки, оподаткування єдиним податком креди-
торської заборгованості з минулим терміном давності у певній мірі 
зрозуміти його все ж таки можна. Дійсно, в момент оприбуткування 
товарів, одержання послуг чи результатів робіт суб’єкт підприєм-
ницької діяльності, який в цей період працював за звичайною 
системою оподаткування, включив їхню вартість у валові витрати, 
зменшивши тим самим об’єкт оподаткування з податку на прибу-
ток відповідного періоду. Якби він продовжував працювати на 
звичайній системі оподаткування, сума заборгованості платника 
податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що зали-
шилася нестягнутою після закінчення терміну позовної давності, 
розглядалася б як безповоротна фінансова допомога згідно 
п. 1.22 Закону [11] і підлягала би включенню до складу валового 
доходу такого платника. Але, оскільки у випадку переходу на єдиний 
податок під оподаткування ці суми вже не попадають, відповідно 
до норм Указу №746, ДПАУ спробувала поширити в цій частині 
правила податкового обліку з податку на прибуток на платників 
єдиного податку, що є грубою методологічною помилкою. 

Однією з складових визначеної ДПАУ структури позареаліза-
ційних доходів і виручки від іншої реалізації є дивіденди, одер-
жувані платниками єдиного податку, за умови, що з них не був 
утриманий податок на дивіденди у джерела виплати. Мотиви 
спроби ДПАУ включити ці виплати до бази оподаткування єдиним 
податком — цілком зрозумілі, бо в протилежному випадку вони 
будуть одержані платником у безподатковому режимі. 

Разом з тим характер цієї виплати суттєво відрізняється від 
виручки і не пов’язаний з операціями продажу продукції (товарів, 
робіт, послуг). Відповідно до законодавчого визначення [11], "диві-
денди — платіж, який провадиться юридичною особою на користь 
власників (довірених осіб власника) корпоративних прав чи 
інвестиційних сертифікатів, емітованих такою юридичною особою, 
у зв’язку з розподілом частини її прибутку". До дивідендів не 
включаються виплати юридичної особи, пов’язані зі зворотним 
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викупом акцій, часток (паїв), раніше емітованих такою юридичною 
особою. Таким чином, дивіденди — це виплата за використання 
корпоративних прав, яка не зв’язана з переходом права власності 
на них. 

А під корпоративними правами розуміється право власності 
на статутний фонд (капітал) юридичної особи або на його частку (пай), 
включаючи права на управління, отримання відповідної частки 
прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації 
відповідно до чинного законодавства, незалежно від того, чи 
створена така юридична особа у формі господарського това-
риства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної 
або фізичної особи, чи в інших організаційно-правових формах. 

Тому включення дивідендів до бази оподаткування єдиним 
податком (незалежно від того, чи був утриманий з них податок на 
дивіденди, чи ні) не включаються на тій основі, що це буде супе-
речити Указу [3]. 

Необхідно особливо відзначити, що отримані дивіденди не 
враховуються при визначенні річного фактичного розміру виручки, 
що є одним із основних критеріїв суб’єкта малого підприємництва 
як для юридичних, так і для фізичних осіб. Так, наприклад, юри-
дична особа, що має річний розмір виручки 980 тис. грн. і одер-
жала за цей же період дивіденди в сумі 400 тис. грн., має повне 
право працювати за спрощеною системою оподаткування, обліку 
та звітності (при дотриманні всіх інших вимог, що висуваються до 
суб’єктів малого підприємництва). 

Розподіл усіх складових позареалізаційних доходів і виручки 
від іншої реалізації на ті, що включаються до бази оподаткування 
єдиним податком юридичних осіб, і ті, що не підлягають опо-
даткуванню, наведений на рис. 2.5. 

Ще одне складне питання, пов’язане з формуванням бази 
оподаткування, — транзитні кошти. В деяких випадках кошти, що 
надходять на користь платника єдиного податку, не є його 
власністю. 
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Це стосується, перш за все, сум податків і зборів, які стя-
гуються з покупців товарів та споживачів результатів робіт і 
послуг, але сплачуються до бюджету платником єдиного 
податку, який виступає відносно таких податків і зборів 
податковим агентом. 
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Рис. 2.5. Розподіл позареалізаційних доходів і виручки 
від іншої реалізації суб’єктів малого підприємництва 

з точки зору оподаткування єдиним податком 
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Лише в другій половині 2000 року ДПАУ, ґрунтуючись на 

роз’ясненнях Мінфіну України та листі Комітету Верховної ради 
України з питань фінансів і банківської діяльності [241], прийшла 
до висновку, що такі суми не збільшують об’єкт оподаткування в 
тому випадку, якщо є транзитними, а платник єдиного податку не 
має права власності на такі кошти [189, 197, 201]. Ці роз’яснення 
були присвячені готельному і ринковому зборам, відносно яких 
Декретом Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року 
№56-93 "Про місцеві податки і збори" [41] платниками визначені 
відповідно готелі і ринки, що утримують суми зборів і перера-
ховують їх до місцевих бюджетів. 

Аналогічну позицію, але вже в іншому виді місцевих зборів — 
зборі за припаркування автотранспорту — зайняв Держком-
підприємництва [130]. 

Разом з тим цими трьома місцевими зборами не обмежується 
коло податкових платежів, які транзитом проходять через банків-
ський рахунок (касу) платника. Так, транзитними є також суми 
податку з реклами (крім податку, що сплачується за самостійне 
виготовлення реклами для власних потреб платником єдиного 
податку); збору на розвиток садівництва, виноградарства та хме-
лярства і деякі інші. 

Значний інтерес для підприємств — платників єдиного подат-
ку — має використання посередницьких схем, застосування яких 
дозволяє істотно знизити платежі з єдиного податку на цілком 
законних підставах [287]. Справа в тому, що кошти, які надходять на 
розрахунковий рахунок таких платників єдиного податку, є транзит-
ними, і вони (ці платники) не мають права власності на такі кошти, 
тому при визначенні виручки від реалізації для нарахування єдиного 
податку ці кошти й не повинні включатися в базу оподаткування. 
Спочатку ДПАУ була категорично проти такого підходу [175], але 
згодом, під тиском Мінфіну, Держкомпідприємництва та інших 
органів державної влади вона змінила свою позицію на 
протилежну [193]. 



 104 

Іншими словами, при використанні посередницьких схем до 
бази оподаткування включається не повна сума оплати за товари 
(роботи, послуги), що проходить через рахунок (касу) посеред-
ника, а тільки сума його посередницької винагороди. 

Так, відповідно до листів Мінфіну України [250], Комітету Вер-
ховної ради України з питань фінансів і банківської 
діяльності [243] та Держкомпідприємництва [98, 112], при 
здійсненні комісійної торгівлі виручкою платника єдиного податку 
— комісіонера (як юридичної, так і фізичної особи) — слід вважати 
суму комісійної винагороди, одержуваної комісіонером за 
договором комісії. Аналогічний підхід слід використовувати при 
здійсненні господарських операцій за договорами доручення, 
схову (відповідального зберігання), транспортної експедиції, 
агентськими договорами та іншими цивільно-правовими актами, 
які не передбачають передачу прав власності на такі товари. 

Правда, при цьому необхідно бути особливо обережним з 
точки зору форми розрахунків за посередницькі послуги, оскіль-
ки класична комісійна схема припускає можливість отримання 
належної посередникові винагороди частиною товару, що є 
взаємозаліком [93]. Така можливість неприйнятна для платника 
єдиного податку, оскільки він не має права застосовувати не 
тільки бартер "у чистому вигляді", але й будь-які види взаємо-
заліку. По суті справи, платник єдиного податку — комісіонер — 
має одержати від замовника належну йому суму оплати за посе-
редницьку послугу, причому одержати її виключно в грошовій 
формі. 

Мінфін України роз’яснив [251], що базою оподаткування 
єдиним податком є доход, що надійшов за роботи, виконані 
власними силами організації, тобто без доходу, що належить 
перерахувати за виконані роботи, послуги іншим особам (комі-
тентам, принципалам, співвиконавцям, субпідрядникам). Разом 
з тим такий підхід уявляється занадто вже ліберальним, 
оскільки перерахування доходу субпідрядників розглядається 
як оплата їхніх послуг. Тому найбільш зручною, з точки зору 
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оподаткування, формою угод для генеральних підрядників є 
договори доручення. 

З метою врегулювання невизначеностей у питанні обчис-
лення бази оподаткування Держкомпідприємництва протягом 
2001 – 2002 років неодноразово звертався до ДПАУ з приводу 
приведення Наказу [307] у відповідність до положень чинного 
законодавства в частині позареалізаційних доходів і виручки від 
іншої реалізації та винесло рішення від 16.08.2000 р. №18-83/8 
"Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента 
України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стри-
мують розвиток підприємницької діяльності, Державною податко-
вою адміністрацією України". Рішення було оскаржено ДПАУ в 
Урядовому комітеті економічного розвитку. Цю скаргу було задо-
волено на підставі рішення Вищого арбітражного суду, де зазна-
чено, що Наказ ДПАУ №554 відповідає вимогам законодавства. 
Крім того, на засіданні Урядового комітету економічного розвитку 
прийнято рішення, в якому зазначено, що міністерствам, іншим 
центральним органам виконавчої влади до прийняття Верховною 
Радою проекту Податкового кодексу утриматися від ініціювання 
інших змін податкового законодавства [133]. 

Але ця проблема залишається і потребує невідкладного зако-
нодавчого вирішення. 

2.1.5. Процедура переходу на спрощену систему 
оподаткування і відмови від її застосування 

Перехід на єдиний податок здійснюється виключно на добро-
вільній основі платника податків. Механізм переходу юридичної 
особи — суб’єкта малого підприємництва — на спрощену систему 
оподаткування регламентовано ст. 4 Указу [3]. 

Перехід на спрощену систему оподаткування для юридичних 
осіб — суб’єктів малого підприємництва — можливий з будь-якого 
податкового періоду, а для єдиного податку тривалість податко-
вого періоду дорівнює кварталу. 
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Таким чином, протягом року існує чотири дати, з яких можна 
перейти на спрощену систему оподаткування: 1 січня, 1 квітня, 
1 липня і 1 жовтня. 

Зареєстровані в установленому порядку новостворені 
суб’єкти малого підприємництва мають право перейти на спро-
щену систему оподаткування, обліку та звітності з того кварталу, в 
якому здійснено їх державну реєстрацію [306]. Цим правом 
протягом 9 місяців 2000 року скористалось 6 437 суб’єктів малого 
підприємництва [198]. Як роз’яснила ДПАУ [160], новостворені та 
зареєстровані платники єдиного податку сплачують податок за 
повний місяць, з якого розпочато їх діяльність, тобто в разі дер-
жавної реєстрації підприємства в січні та початку здійснення 
діяльності в лютому податок сплачується не за повний квартал, а 
починаючи з лютого. Однак оскільки для юридичних осіб 
податкові зобов’язання з єдиного податку визначаються обсягом 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), то до початку 
реальної господарської діяльності (до моменту отримання 
виручки від реалізації) об’єкта оподаткування не виникає. 

У разі відповідності всім критеріям Закону [9] та Указу [3] 
юридична особа подає письмову заяву встановленого зразка до 
органу державної податкової служби за місцем реєстрації (але не 
за місцем здійснення діяльності). У цій заяві обов’язково зазна-
чається ставка єдиного податку. 

Строки подання заяви — не пізніше ніж за 15 днів до початку 
наступного звітного (податкового періоду). Це означає, що остан-
нім днем подання заяви при переході на єдиний податок з І квар-
талу є 16 грудня попереднього року, з II кварталу — 16 березня, з 
III кварталу — 15 червня і з IV кварталу — 15 вересня. 

При цьому загальний порядок подання податкових деклара-
цій (у разі якщо останній день періоду подання декларації припа-
дає на вихідний або святковий день, останнім строком є наступ-
ний робочий день [10]) на подання заяви не поширюється, оскіль-
ки Указом [3] обмежено не дату її подання, а кількість днів до 
початку податкового періоду, починаючи з якого суб’єкт малого 
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підприємництва переходить на сплату податків за спрощеною 
системою оподаткування. 

Протягом 10 днів з моменту подання заяви орган ДПС має 
видати Свідоцтво, а в разі негативного результату платнику нада-
ється вмотивоване рішення щодо відмови у його видачі в письмо-
вій формі. 

Строк дії Свідоцтва — 1 рік, причому нормативними докумен-
тами ДПАУ [306] не визначено, якому саме року (календарному чи 
з моменту видачі) відповідає строк дії Свідоцтва, але на практиці 
воно видається до кінця календарного року [205]. 

Після закінчення строку дії Свідоцтва його необхідно 
повернути до відповідного органу податкової служби незалежно 
від того, яке рішення прийняв суб’єкт малого підприємництва: далі 
сплачувати єдиний податок чи повернутися до загальної системи 
оподаткування. 

Продовження строку дії Свідоцтва чинними нормативними 
документами не передбачено, тому протягом року щоквартальні 
заяви юридичними особами не подаються, а після закінчення року 
для продовження роботи за спрощеною системою оподаткування 
платник повинен подати нову заяву в тому самому порядку, в 
якому він здійснював перехід на єдиний податок. Якщо така заява 
у відповідний строк не подається, це розглядається не як бажання 
суб’єкта малого підприємництва повернутися на звичайну систему 
оподаткування, а як порушення чинного порядку. В цьому питанні 
ДПАУ додержується думки, що суб’єкт малого підприємництва 
зберігає за собою право сплати єдиного податку навіть у разі 
несвоєчасного подання заяви [205], хоча прямо з законодавчих та 
нормативних актів цей висновок не витікає. 

Якщо перехід на єдиний податок здійснюється з початку 
календарного року, особливих питань у зв’язку з визначенням 
виручки і валового доходу за попередній рік не виникає. Складні-
шою є справа, якщо перехід на спрощену систему здійснюється 
протягом року. І в Законі [9], і в Указі [3] період, за який обчис-
люються відповідні показники обсягу діяльності, відповідає кален-
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дарному року. Це питання також цілком однозначно роз’яснено у 
Постанові Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. 
№507 [46]. Проте на практиці податківці іноді вимагають визначати 
обсяги реалізації розрахунково як суму фактично отриманої з 
початку року виручки і добутку середньомісячної виручки за 
попередній рік, так і кількості місяців, якої недостає до 12. 

Такий підхід цілком зрозумілий з фіскальної точки зору: мож-
ливо, у попередньому році платник мав невеликі обсяги виручки, а 
в поточному (до моменту переходу) вони суттєво зросли, що 
випливає з наведеного прикладу, однак він все-таки чинним 
нормативним документам не відповідає. 

Питання про визначення виручки від реалізації для тих під-
приємств, період дії яких з моменту реєстрації менший за кален-
дарний рік, чинним законодавством не врегульовано й не згаду-
ється в жодному з роз’яснень ДПАУ. 

На думку автора, якщо їх перехід на єдиний податок здійсню-
ється в тому календарному році, в якому їх створено, то кри-
терієм права на використання спрощеної системи для них має 
бути фактичний обсяг виручки від реалізації з моменту ство-
рення до моменту подання заяви, а для тих юридичних осіб — 
суб’єктів малого підприємництва, які зареєстровані в попередніх 
роках або продовжують працювати на спрощеній системі, — 
обсяг виручки за попередній календарний рік, хоча це питання 
потребує законодавчого врегулювання. Такий же підхід слід 
застосовувати і для розрахунку середньооблікової чисельності 
найманих робітників. 

Повернення на звичайну систему оподаткування можливе в 
таких випадках. 

1. За власним бажанням платника. Мінімальна тривалість 
роботи за спрощеною системою оподаткування відповідає 
тривалості податкового (звітного) періоду, після чого платник 
може повернутися до звичайної системи оподаткування. Відмова 
від застосування спрощеної системи протягом того податкового 
кварталу, в якому був здійснений перехід на сплату єдиного 
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податку, чинним законодавством не припускається, що відпо-
відає принципу незмінності умов оподаткування протягом звіт-
ного періоду. 

Для реалізації права повернення на звичайну систему 
оподаткування платник єдиного податку має подати відповідну 
заяву про відмову від спрощеної системи, однак форму такої 
заяви нормативними актами не встановлено. Термін подання 
такої заяви — 15 календарних днів до початку наступного 
кварталу, тобто він співпадає з терміном подання заяви про 
перехід на єдиний податок. Причому відповідно до чинних 
нормативних документів орган податкової служби не може 
відмовити платнику в такому поверненні (на відміну від переходу 
на єдиний податок). Причини, через які платник повертається до 
звичайної системи оподаткування, — це його особиста справа, і в 
заяві рішення про відмову від спрощеної системи не мотивується. 

2. Обов’язкове повернення. Відповідно до ст. 5 Указу [3] в 
разі порушення вимог, встановлених ст. 1 (обмеження за обсягом 
виручки від реалізації, за чисельністю найманих робітників або за 
формою розрахунків), платник єдиного податку повинен перейти 
на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, 
починаючи з наступного звітного періоду (кварталу). При цьому 
обов’язкове повернення розглядається як своєрідна санкція за 
порушення вимог, що пред’являються до платників єдиного 
податку. 

Тобто до кінця кварталу він продовжує застосовувати спро-
щену систему оподаткування. Такий порядок повернення не 
призводить до ухилення від оподаткування у випадку переви-
щення обсягів виручки або чисельності. Але у випадку здійснення 
бартерних операцій обсяги доходів від них (як і відповідні витрати) 
не впливають на податкові зобов’язання з єдиного податку і в 
оподаткуванні не враховуються, що є, на погляд автора, суттєвим 
недоліком механізму повернення. 

Ще складніша ситуація в тому випадку, коли протягом роботи 
за спрощеною системою змінюється структура статутного фонду 
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суб’єкта малого підприємництва, в результаті чого він "виходить" 
зі сфери дії Указу [3]. Формально кажучи, з моменту відповідної 
перереєстрації установчих документів така юридична особа не має 
права застосовувати норми Указу. Але будь який механізм такого 
"негайного" повернення чинним законодавством не передбачений, 
а тому повернення на звичайну систему оподаткування здійсню-
ється починаючи з наступного податкового періоду (кварталу). 

Неврегульованою залишається також ситуація, коли юридич-
на особа, що застосовує спрощену систему оподаткування, пору-
шує будь-які вимоги щодо суб’єктів малого підприємництва, вста-
новлені ст. 1 або 2 Закону [9] відносно обсягів валового доходу, 
структури статутного фонду, заборони на виробництво або імпорт 
підакцизних товарів; здійснює операцію, яка класифікується як 
операція в сфері грального бізнесу або реєструється як фінансова 
установа. В цьому випадку така юридична особа вже не 
відповідає критеріям суб’єкта малого підприємництва, а тому не в 
змозі застосовувати спрощену систему (навіть у тих ситуаціях, 
коли норми Указу [3] не порушуються). На практиці повернення на 
звичайну систему оподаткування здійснюється в таких випадках, 
починаючи з наступного податкового кварталу. 

Обмеження щодо спільної діяльності і діяльності з застосу-
ванням спецпатенту здебільшого стосуються моменту переходу 
на спрощену систему, а порушити щось юридична особа, яка вже 
є платником єдиного податку, практично не може, оскільки обидві 
ситуації знаходяться під контролем органів податкової служби. У 
першому випадку до відмови від сплати податку за спрощеною 
системою такий платник не зможе придбати спецпатент, а в дру-
гому — отримати Свідоцтво платника єдиного податку на спільну 
діяльність. 

Якщо юридична особа до переходу на єдиний податок за 
ставкою 10% була платником ПДВ або застосовувала спрощену 
систему безпосередньо з початку підприємницької діяльності, то з 
моменту повернення до загальної системи вона знову має 
зареєструватися як платник ПДВ при умові, що вона відповідає 
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критеріям платника, визначеним Законом України "Про податок на 
додану вартість" від 3 квітня 1997 р. №168/97 [12]. Таке підпри-
ємство, зрозуміло, знову стає платником податку на прибуток, а 
отже, знову веде облік валового доходу та валових витрат, нара-
ховує податкову амортизацію. 

Обов’язковим принципом, встановленим частиною п’ятою 
ст. 4 Указу [3] є те, що протягом календарного року на єдиний 
податок перейти можна тільки один раз. На практиці трапляються 
ситуації, коли суб’єкт малого підприємництва вимушений поверну-
тися на загальну систему оподаткування в зв’язку з власним 
бажанням або порушенням встановлених обмежень. У цьому 
випадку його право знов перейти на спрощену систему оподатку-
вання в наступному році залежить від того, чи виконуються на 
момент нового переходу встановлені обмеження. Якщо в мину-
лому році платник повернувся на звичайну систему за власним 
бажанням або внаслідок здійснення бартерної операції, дотри-
муючись при цьому вимог щодо чисельності найманих робітників, 
обсягу діяльності та ін., заперечень стосовно його нового перехо-
ду на єдиний податок виникати не може. Зовсім інша ситуація 
складається в тому разі, коли платник перевищує граничні показ-
ники середньооблікової чисельності працівників або обсягів реалі-
зації. Оскільки на момент переходу на єдиний податок врахову-
ється рівень цих показників за календарний рік, він не відпові-
датиме критеріям Указу [3] і не може застосовувати спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності. 

Таким чином, основними проблемами стосовно процедури 
зміни системи оподаткування є врегулювання порядку розрахунку 
кількісних обмежень при різних варіантах переходу на єдиний 
податок, а також законодавче визначення умов повернення на 
звичайну систему в залежності від виду порушень. 
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2.1.6. Особливості сплати інших податків і зборів 
суб’єктами малого підприємництва 

Однією з ключових відмінностей спрощеної системи оподат-
кування від звичайної є те, що вона передбачає заміну уплати 
частини встановлених законодавством податків і зборів (обов’яз-
кових платежів) сплатою єдиного податку [9, ст. 11] із скорочен-
ням загальної їх кількості. Відповідно до ст. 6 Указу [3] платник 
єдиного податку не є платником 14 загальнодержавних та місце-
вих податків, зборів і обов’язкових платежів (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 
 

Податки, збори і обов’язкові платежі, що сплачуються 
та не сплачуються юридичними особами, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
 

№ 
п/п 

Суб’єкт малого підприєм-
ництва не є платником 

№ 
п/п 

Суб’єкт малого підприємництва 
є платником 

1 2 3 4 
1 податку на додану вартість, 

крім випадку, коли юридична 
особа обрала спосіб оподатку-
вання доходів за єдиним подат-
ком за ставкою 6 відсотків 

1 єдиного податку 
2 державного мита 
3 податку на нерухоме майно (неру-

хомість) 
4 рентних платежів 

2 податку на прибуток підпри-
ємств 

5 податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин 
і механізмів 3 плати (податку) за землю 

4 збору за спеціальне вико-
ристання природних ресурсів 

6 збору за геологорозвідувальні роботи, 
виконані за рахунок державного бюджету 

5 збору до Фонду для здійснення 
заходів щодо ліквідації 
наслідків Чорнобильської ката-
строфи та соціального захисту 
населення 

7 збору за забруднення навколиш-
нього природного середовища 

8 збору на розвиток виноградарства, 
садівництва і хмелярства 
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6 збору до Державного іннова-
ційного фонду 

9 збору за використання 
радіочастотного ресурсу України 

7 плати за патенти згідно із 
Законом України "Про патен-
тування деяких видів 
підприємницької діяльності"  

10 єдиного збору, що справляється у 
пунктах пропуску через державний 
кордон України 

11 мита 
8 відрахувань та зборів на 

будівництво, реконструкцію, 
ремонт і утримання автомо-
більних доріг загального 
користування України 

12 зборів до Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб (початковий, 
регулярний, спеціальний) 

13 податку з реклами 
14 готельного збору 

9 збору на обов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування 

15 збору за припаркування автотранспорту 
16 ринкового збору 

Закінчення табл. 2.4 
 

1 2 3 4 
10 внесків до Фонду України 

соціального захисту 
інвалідів 

17 збору за проведення місцевого аукціо-
ну, конкурсного розпродажу і лотерей 

11 збору на обов’язкове соціаль-
не страхування 

18 збору за видачу ордера на квартиру 
19 курортного збору 

12 внесків до Державного фон-
ду сприяння зайнятості 
населення 

20 "іподромних" зборів 
21 збору за право використання міс-

цевої символіки 
13 комунального податку 22 збору за право проведення кіно- і 

телезйомок 
14 збору за видачу дозволу на 

розміщення об’єктів торгівлі 
та сфери послуг 

23 збору за проїзд по території при-
кордонних областей автотранспор-
ту, що прямує за кордон 

 
Перше, на що слід звернути увагу, — на формулювання цієї 

найсуттєвішої пільги, яке є досить однозначним: згідно з Ука-
зом [3] суб’єкти підприємницької діяльності "не є платниками" 
перерахованих податків та зборів (на відміну, наприклад, від плат-
ників фіксованого сільгоспподатку, які сплачують його "в рахунок" 
деяких інших податків та зборів) [72]. 
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Чинним законодавством передбачено два визначення плат-
ників податків. 

Перше з них міститься в ст. 4 Закону [5], відповідно до якого 
"платниками податків і зборів є юридичні І фізичні особи, на 
яких, згідно з законами України, покладено обов’язок сплачувати 
податки і збори (обов’язкові платежі)". 

Друге визначення цього терміну міститься в пп. 1.1 ст. 1 
Закону [10]: "платники податків — юридичні особи, їх філії, 
відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу 
юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус 
суб’єктів підприємницької дальності чи не мають такого 
статусу, на яких, згідно з законами, покладено обов’язок 
утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов’язкові 
платежі), пеню та штрафні санкції". 

Виходячи з наведених визначень, обов’язковість сплати 
податків та зборів, згаданих у ст. 6 Указу [3], для платників 
єдиного податку скасовано. Такий підхід відповідає самому термі-
ну, що обраний для назви єдиного податку, який "об’єднує" в собі 
всі скасовані для таких платників податки та збори. 

Однією з найбільш серйозних проблем спрощеної системи 
оподаткування є те, що питання про виключення з числа 
платників податків суб’єктів малого підприємництва, які перейшли 
на сплату єдиного податку, у відповідних податкових законах не 
врегульовано. Але одночасно прямої невідповідності Закону "Про 
систему оподаткування" [5] також немає. Справа в тому, що, 
згідно з частиною третьою ст. 1 цього Закону, "механізм 
справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) і пільги щодо 
оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися 
іншими законами України, крім законів про оподаткування". 

Дійсно, з запровадженням єдиного податку з’явилися додат-
кові пільги для суб’єктів малого підприємництва, яких виключено з 
числа платників перелічених податків та зборів. Але зроблено це 
не "іншими законами України", що прямо заборонено, а Указом 
Президента, причому про таку можливість у Законі [5] взагалі не 
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згадується. Указ [3] не порушує законодавство, оскільки прийнятий 
він відповідно до п. 4 розділу XV "Перехідні положення" Конститу-
ції України. Тобто вважати його незаконним було б некоректно. 

Правомочність Указу [3] в частині пільг з інших податків та 
зборів для суб’єктів малого підприємництва визнає і ДПАУ, тому, з 
погляду автора, в усіх питаннях невідповідності норм Указу і 
податкових законів пріоритет має Указ, навіть незважаючи на те, 
що єдиний податок не введений до переліку загальнодержавних 
та місцевих податків у Законі [5]. 

Серед податків, зборів та платежів, платником яких не є юри-
дична особа, що застосовує спрощену систему оподаткування, 
три (5, 6 та 8) вже не застосовується. Таким чином, на практиці 
підприємства — платники єдиного податку — звільнені від оди-
надцяти податків, зборів і платежів до державних цільових 
фондів. 

При сплаті наведених у правій частині табл. 2.4 податків і 
зборів платниками єдиного податку — юридичними особами — 
необхідно мати на увазі: якщо при сплаті податку за загальною 
системою оподаткування всі ці податки та збори (крім ПДВ і поки 
що не введеного податку на нерухомість) відносяться до валових 
витрат юридичної особи або до витрат громадянина-підприємця, 
то при переході на спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності вони фінансуються за рахунок власних коштів. Тому 
будь-яке збільшення суми таких податків (зборів) призводить до 
відповідного зменшення фінансового результату суб’єкта малого 
підприємництва [83]. Для інших суб’єктів підприємницької 
діяльності одночасно на суму сплаченого податку збільшуються 
валові витрати, що відіграє роль своєрідного "амортизатора" та 
дозволяє дещо знизити загальну суму податкового навантаження. 
Такої можливості платники єдиного податку вже не мають. 

В табл. 2.4 не згадується акцизний збір, пільги зі сплати якого 
Указом [3] для платників єдиного податку не встановлені. Разом з 
тим виробники та імпортери підакцизних товарів не відносяться до 
суб’єктів малого підприємництва на підставі ст. 2 Закону [9], тому на 
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практиці суб’єкт малого підприємництва, який застосовує спрощену 
систему оподаткування, не може бути платником акцизного збору. 

Що стосується фіксованого сільгоспподатку, то відносно 
цього питання ситуація неоднозначна. Платники фіксованого сільгосп-
податку на відміну від суб’єктів підприємницької діяльності, що пра-
цюють з придбанням спеціального патенту, не мають будь-яких 
спеціальних обмежень при переході на спрощену систему. Також 
немає ніяких обмежень щодо застосування фіксованого податку 
для суб’єктів малого підприємництва, які вже працюють за спроще-
ною системою. Разом з тим у ст. 6 Указу [3] цей загальнодержавний 
податок не згадується, тобто суб’єкт малого підприємництва, що 
перейшов на спрощену систему оподаткування, не має ніяких пільг 
з фіксованого сільгоспподатку. Отже, теоретично можна перейти на 
єдиний податок і одночасно бути платником фіксованого 
сільгоспподатку. Але будь-який економічний сенс у такій ситуації 
відсутній, оскільки ці два податки включають у себе достатньо 
близький перелік податків та зборів, які вони заміняють, а отже, 
поєднання цих двох податків недоцільне для суб’єктів малого під-
приємництва, оскільки призведе до збільшення сукупних 
податкових платежів. 

Зупинимось докладніше на особливостях застосування 
податкових пільг в розрізі окремих податків і зборів. 

 
Податок на прибуток підприємств 
Суб’єкти малого підприємництва, що перейшли на спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, як уже зазначалося, 
не є платниками податку на прибуток. У зв’язку з цим виникає ціла 
низка питань, що стосуються практичного застосування деяких норм 
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" [11]. 

Передусім, для юридичної особи — платника єдиного подат-
ку — його витрати перестають відігравати таку важливу роль, як 
для підприємств, що сплачують податки за звичайною системою 
оподаткування, оскільки об’єкт оподаткування єдиним податком 
безпосередньо з витратами не пов’язаний. Але формування вало-
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вих витрат для малих підприємств, що перейшли на спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності (крім тих, що спла-
чують єдиний податок за ставкою 10%), як і раніше, залишається 
актуальним з точки зору податкового обліку з ПДВ, оскільки до 
податкового кредиту можуть бути віднесені тільки суми ПДВ, 
сплачені (нараховані) за товари, роботи або послуги, вартість 
яких підлягає амортизації або віднесенню до валових витрат. 

У контексті єдиного податку певної специфіки набуває проб-
лема оподаткування операцій зі зв’язаними особами, хоча в 
тексті Указу [3] термін "зв’язані особи" не згадується. 

Нагадаємо, що відповідно до п. 1.29 Закону [11] зв’язана 
особа — особа, що відповідає будь-якій з наведених нижче ознак, 
тобто це: 

юридична особа, що здійснює контроль над платником подат-
ку, контролюється таким платником податку чи знаходиться під 
спільним контролем з таким платником податку; 

фізична особа або члени родини фізичної особи, що здійснюють 
контроль над платником податку. Членами родини фізичної особи 
вважаються його чоловік чи дружина, прямі родичі (діти, батьки) 
як фізичної особи, так і його чоловіка чи дружини, а також чоловік 
або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи чи його 
чоловіка (дружини); 

посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати 
від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встанов-
лення, зміну чи припинення правових відносин, а також члени 
його родини. 

Особливий характер оподаткування операцій зі зв’язаними 
особами стосується двох основних податків: податку на прибуток 
підприємств і ПДВ. 

При здійсненні таких операцій валовий доход платника від 
продажу товарів (робіт, послуг) зв’язаним особам визначається вихо-
дячи з договірних цін, але не нижче звичайних цін на такі товари 
(роботи, послуги), що діяли на дату такої реалізації [11, пп. 7.4.1]. 
У випадку придбання товарів (робіт, послуг) у зв’язаної особи 
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валові витрати покупця визначаються виходячи з договірних цін, 
але не вище, ніж звичайні ціни, що діяли на дату такого придбан-
ня. Базою оподаткування з ПДВ у цьому випадку також є 
фактична ціна операції, але не нижча звичайної ціни [12, п. 4.2]. 
Сума податкового кредиту покупця (при дотриманні всіх 
обов’язкових умов, що підтверджують право на податковий 
кредит) визначається розміром податкового зобов’язання 
продавця, тобто дорівнює фактичній ціні операції, але не нижчій 
за звичайну ціну. 

Таким чином, для юридичних осіб, що перейшли на 10-відсот-
кову ставку єдиного податку, операції зі зв’язаними особами вже 
не мають тих податкових наслідків (як при продажі, так і при 
покупці продукції, товарів, робіт, послуг), що могли б бути при зви-
чайній системі оподаткування, оскільки вони вже не є платниками 
і податку на прибуток, і ПДВ. 

Якщо ж єдиний податок юридичною особою сплачується за 
ставкою 6%, здійснення операцій з продажу ними товарів (робіт, 
послуг) зв’язаним особам вимагає нарахування податкових 
зобов’язань за фактичними цінами, але не нижче звичайних. 

Для платника єдиного податку далеко не байдуже і те, чи 
буде класифікуватися господарська операція в його партнера як 
операція зі зв’язаною особою, оскільки спеціальний режим опо-
даткування може врешті решт вплинути на ціну угоди, на доціль-
ність проведення тієї чи іншої операції. 

Для другої сторони, що приймає участь в операції, в загаль-
ному випадку не має значення, чи є зв’язана особа платником 
єдиного податку. Обумовлене це тим, що порядок податкового 
обліку таких операцій з податку на прибуток застосовується 
незалежно від того, чи є партнер платником цього податку, а 
також від того, за якою ставкою сплачується цей податок. Таким 
чином, в операції, сторонами якої є платник податку на прибуток і 
платник єдиного податку (як за 6-відсотковою, так і за 10-відсотко-
вою ставкою) спеціальні правила податкового обліку з податку на 
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прибуток застосовуються тільки до підприємства, що працюэ за 
звичайною системою оподаткування. 

Крім того, у випадку продажу товару (робіт, послуг) зв’язаним 
юридичним особам, що перейшли на спрощену систему оподатку-
вання, обліку та звітності, платник, працюючий за звичайною 
системою, якщо він зареєстрований платником ПДВ, нараховує 
податкові зобов’язання з податку на додану вартість, виходячи з 
фактичної ціни реалізації, але не нижче за звичайну. Для суб’єкта 
малого підприємництва, який сплачує єдиний податок за 6-відсот-
ковою ставкою, сума сплаченого при придбанні товару ПДВ буде 
включена в податковий кредит, що дозволить йому зменшити 
суму податку, сплачуваного в бюджет. Але якщо платник єдиного 
податку працює за ставкою 10%, "вхідний" ПДВ сплачується ним 
за рахунок власних коштів, оскільки ані валових витрат, ані 
податкового кредиту в такого платника немає. 

Особливості оподаткування операцій платників єдиного подат-
ку зі зв’язаними особами, що використовують спрощену систему 
оподаткування, наведені в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 
 

Особливості податкового обліку операцій зі зв’язаними 
особами в залежності від обраної системи 

оподаткування [87] 
 

Прода-
вець 

 
 
 

Покупець 

Зви-
чайна 
подат-
кова 
систе-
ма 

Спец-
па-
тент 

Фіксо-
ваний 
сіль-
госп-
пода-
ток 

Єдиний по-
даток, юри-
дичні особи 

Єдиний 
податок, 

фізичні особи 

Громадяни-
підприємці 

6% 10% 
плат-
ник 
ПДВ 

неплат
ник 
ПДВ 

звичай-
на сис-
тема 

фіксова-
ний по-
даток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Звичайна 
система 

ВД / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / –* 
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оподатку-
вання 

ВР ВР ВР ВР ВР ВР ВР ВР ВР 

Спец-
патент 

ВД / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 

– – – – – – – – – 
Фіксований 
сільгосп-
податок 

ВД / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 

– – – – – – – – – 
Єдиний 
податок, 
юридичні 
особи, 6% 

ВД / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 

– – – – – – – – – 

Єдиний по-
даток, юри-
дичні осо-
би, 10% 

ВД / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 

– – – – – – – – – 

Єдиний 
податок, 
фізичні 
особи, 
платники 
ПДВ 

ВД / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 

– – – – – – – – – 

Закінчення табл. 2.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Єдиний по-
даток, фі-
зичні осо-
би, неплат-
ники ПДВ 

ВД / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 

– – – – – – – – – 

Громадяни-
підприємці, 
звичайна 
система 

ВД / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 

– – – – – – – – – 

Громадяни-
підприємці, 

ВД / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 
– / 
ПДВ 

– / – 
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фіксований 
податок 

– – – – – – – – – 

Примітки: 
У верхній частині кожної комірки таблиці наведені особливості 

оподаткування операцій зі зв’язаними особами продавця, у нижньої — покупця. 
ВД — спеціальний порядок визначення валового доходу платників при 

здійсненні операцій зі зв’язаними особами; 
ПДВ — спеціальний порядок визначення податкових зобов’язань платників 

при здійсненні операцій зі зв’язаними особами; 
ВР — спеціальний порядок визначення валових витрат платників при 

здійсненні операцій зі зв’язаними особами. 
 
Таким чином, сфера застосування податкових обмежень за 

операціями зі зв’язаними особами, в яких однією з сторін виступає 
платник єдиного податку, залежить від варіанта застосування 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також від 
організаційно-правової форми і режиму оподаткування іншого 
партнера. 

Щодо самого податку на прибуток, то сумнівів у контролюю-
чих органів відносно звільнення від його сплати суб’єктів малого 
підприємництва — платників єдиного податку — не виникає, але 
стосовно передбачених тим самим Законом [11] податку на диві-
денди та податку на доходи нерезидентів існують певні проблеми. 

Податок на дивіденди. Позиція ДПАУ щодо податку на 
дивіденди [170, 171] полягає в тому, що суб’єкт підприємницької 
діяльності — платник єдиного податку — у разі виплати 
дивідендів своїм засновникам або акціонерам повинен 
нарахувати та утримати податок на дивіденди у розмірі 30% без 
зменшення суми нарахованого єдиного податку на суму внесеного 
до бюджету податку на дивіденди. 

Базуються ці роз’яснення на пп. 7.8.2 ст. 7 Закону [11], відпо-
відно до якого "платник податків, який виплачує дивіденди своїм 
акціонерам (власникам), нараховує та утримує податок не диві-
денди в розмірі 30 відсотків нарахованої суми виплат за рахунок 
таких виплат незалежно від того, чи є емітент платником 
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податку на прибуток". Зазначений податок вноситься до 
бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. 

Слід звернути увагу на те, що в Законі [11] присутня серйозна 
суперечність. Питання полягає у тому, хто повинен нараховувати 
та утримувати податок на дивіденди. Відповідь міститься на само-
му початку цитати: "платник податків". Але, згідно з п. 1.29 ст. 1 
цього Закону, під платником податку розуміється не взагалі юри-
дична особа, а саме "платник податку на прибуток". Якщо 
врахувати, що згідно зі ст. 41 Закону України від 19.09.91 р. 
№1576-ХІІ "Про господарські товариства" саме емітент 
корпоративних прав за рішенням загальних зборів визначає 
порядок розподілу прибутку і виплачує дивіденди своїм акціонерам, 
то з урахуванням Закону [11] існує явна невідповідність: 
утримувати та платити податок на дивіденди зобов’язаний 
саме платник податку на прибуток, причому незалежно від 
того, є він платником цього податку чи ні. 

Крім того, незрозуміло, в чому полягає провина платників 
єдиного податку (так само, як і суб’єктів підприємницької діяльно-
сті, які працюють з використанням спеціального патенту, і платни-
ків фіксованого сільгоспподатку). Відповідно до пп. 7.8.3 ст. 7 
Закону [11] платник податків — емітент корпоративних прав — 
зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесе-
ного до бюджету податку на дивіденди. До того ж, у випадку, якщо 
сума сплаченого податку на дивіденди перевищує суму податко-
вих зобов’язань підприємства-емітента з податку на прибуток 
звітного періоду, різниця переноситься на зменшення зобов’язань 
з цього ж податку такого підприємства в майбутніх податкових 
періодах (та ще й з індексацією). Це означає, що для тих юри-
дичних осіб, які працюють за звичайною системою оподаткування, 
податок на дивіденди не сплачується додатково до податку на 
прибуток, а є, власне кажучи, частиною податку на прибуток, що 
вноситься авансом. 

Зовсім інша ситуація виникає у платників, що застосовують 
спрощену систему: податок на прибуток, який вони не сплачують, 
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для них замінено єдиним податком, причому механізму перене-
сення балансових збитків для них взагалі не існує, а сума єдиного 
податку ніякому зменшенню не підлягає. Тобто до бюджету треба 
вносити й суму податку на дивіденди, й повну суму єдиного подат-
ку, що є класичним прикладом подвійного оподаткування [314]. 

Через півтора року після набрання чинності Указом №746 
Держкомпідприємництва у листі від 22.03.2001 р. [118] висловив 
свою незгоду з позицією ДПАУ, підтвердивши цю точку зору 
трьома аргументами: 

по-перше, платник єдиного податку не є платником податку на 
прибуток, а податок на дивіденди є різновидом податку на прибуток. 
При цьому Держкомпідприємництва цілком справедливо посила-
ється на п. 1.29 ст. 1 Закону [11], відповідно до якого "визначені у 
цьому Законі податок на дивіденди, репатріацію доходів, виплату 
виграшів, доходи від страхової діяльності, інші податки, які 
утримуються при виплаті доходів (прибутків), є видами податку 
на прибуток і не вважаються нововведеними податками". Логіка в 
такому аргументі, безперечно, присутня. Якщо суб’єкт малого 
підприємництва не є платником податку на прибуток, то цілком 
правомірний висновок про те, що він не може бути й платником будь-
якого з видів цього податку; 

по-друге, в ст. 11 Закону [9] йдеться про те, що спрощена 
система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності 
передбачає заміну сплати встановлених законодавством податків 
та зборів (обов’язкових платежів) сплатою єдиного податку, тому 
для суб’єктів малого підприємництва сплата єдиного податку 
замінює сплату податку на прибуток, а також податку на 
дивіденди як різновиду податку на прибуток; 

по-третє, на думку Держкомпідприємництва, процитований 
вище пп. 7.8.2 ст. 7 Закону [11] не повинен поширюватися на 
платників єдиного податку, оскільки не відповідає загальним прин-
ципам спрощення системи оподаткування й підтримки малого 
підприємництва, введених Законом [9]. 



 124 

ДПАУ відреагувала на цей лист Держкомпідприємництва 
досить оперативно листом [213], у якому вона зобов’язала органи 
податкової служби перевірити таких суб’єктів малого підприємни-
цтва — платників єдиного податку (юридичних осіб) — у зв’язку з 
тим, що Указом [3] "не передбачено відшкодування суми нарахо-
ваного єдиного податку на суму внесеного до бюджету податку 
на дивіденди", та надати відповідну інформацію. Тобто ДПАУ не 
тільки підтвердила непохитність свого погляду, але й доручила 
перевірити сплату податку на дивіденди платниками єдиного 
податку. 

Відповіддю на цей лист ДПАУ є два листи від 08.05.2001 р. та 
від 18.06.2001 р. [123, 126], у яких Держкомпідприємництва напо-
лягає на тому, що юридичні особи, що перейшли на спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності, не є платниками 
податку на дивіденди, і наводяться ті ж самі аргументи. 

Принципова відмінність цих двох листів — у зміні позиції 
Держкомпідприємництва щодо оподаткування власників корпора-
тивних прав (одержувачів дивідендів). 

У листі від 08.05.2001 р. зроблено висновок про те, що в разі 
виплати дивідендів платником єдиного податку фізичним особам — 
власникам корпоративних прав — на ці суми не буде поширю-
ватися норма, передбачена пп. "т" п. 1 ст. 5 Декрету Кабінету 
Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" [40], 
тобто при виплаті дивідендів необхідно буде утримувати з них 
прибутковий податок. А коли дивіденди виплачуються юридичним 
особам — платникам податку на прибуток, то немає підстав для 
застосування пільги, передбаченої пп. 4.2.11 ст. 4 Закону [11], у 
зв’язку з чим одержувач дивідендів повинен віднести їх до вало-
вого доходу і сплатити з них податок на прибуток. 

Зовсім інший підхід до цього питання міститься у листі від 
18.06.2001 р., в якому Держкомпідприємництва прийшов до 
висновку, що пп. "т" ст. 5 Декрету [40] застосовується тільки до 
дивідендів, які були оподатковувані за Законом [11], або в складі 
єдиного податку. 
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Незважаючи на серйозну редакційну неточність наведеної 
цитати (пільга з прибуткового податку, передбачена пп. "т", засто-
совується тільки у тому випадку, коли дивіденди вже оподаткову-
валися податком на дивіденди, а не навпаки), хід думки Держком-
підприємництва цілком зрозумілий. Якщо податок на прибуток і 
його різновид — податок на дивіденди — входять до складу 
єдиного податку (згідно з Законом [9] — заміняються ним), то це 
означає, що при виплаті дивідендів фізичним особам, по-перше, 
не застосовується податок на дивіденди, а по-друге, отримані суми 
не підлягають включенню до сукупного оподатковуваного доходу 
з прибуткового податку. Хоча в цьому листі нічого не сказано про 
оподаткування дивідендів у їх одержувачів — юридичних осіб, але 
все-таки можна зробити висновок, що такі суми не повинні вклю-
чатися до їх валового доходу згідно з пп. 4.2.11 ст. 4 Закону [11]. 

Разом з тим, на думку автора, аргументи, які викладено у 
цьому листі, здаються досить спірними з точки зору економічного 
змісту застосовуваних пільг з прибуткового податку та податку на 
прибуток. Власне кажучи, пільгу отримує не сам суб’єкт малого 
підприємництва, а його засновники. Причому на підставі такого 
трактування дискримінуються решта емітентів корпоративних прав, 
які не застосовують спрощену систему оподаткування, оскільки 
вкладати кошти в їх статутні фонди при однаковому розмірі 
дивідендів, що виплачуються, стає не зовсім вигідно. 

Ще одним видом податку на прибуток є податок на репат-
ріацію доходів нерезидентів, який утримується резидентом при 
перерахуванні доходів нерезиденту. 

Згідно з роз’ясненням ДПАУ [167], платник єдиного подат-
ку (резидент) повинен утримувати й перераховувати податок на 
репатріацію доходу, отриманого нерезидентом із джерела його 
походження з України, у разі виплати такого доходу за нормами, 
визначеними Законом [11], оскільки податок на репатріацію дохо-
дів у розмірі 15% не включений до переліку податків та зборів, які 
не сплачуються платником єдиного податку. 
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Слід зазначити, що цей аргумент знаходиться поза всякою крити-
кою, оскільки податок на репатріацію доходів нерезидента є одним із 
видів податку на прибуток підприємств, що не сплачується юридич-
ними особами — суб’єктами малого підприємництва (п. 1.29 ст. 1 
Закону [11]). Крім того, в цьому Законі відсутня норма про те, що цей 
податок (на відміну від податку на дивіденди) повинен утримуватися 
юридичними особами незалежно від того, чи є вони платниками 
податку на прибуток. Тому, навіть незважаючи на відсутність прямих 
роз’яснень Держкомпідприємництва з цього приводу, підхід щодо 
податку на дивіденди можна було б застосувати і в цьому випадку. 

Разом з тим платником податку на репатріацію доходів є все 
ж нерезидент, який може сплачувати цей податок або через своє 
постійне представництво, або при відсутності такого — через 
резидента, який і зобов’язаний утримувати податок з доходів, 
отриманих на користь нерезидента. Тобто в даному випадку рези-
дент виступає в ролі податкового агента. Тому коли платник єди-
ного податку виступатиме таким резидентом, то звільнення його 
від обов’язку утримувати податок на репатріацію призведе до 
того, що нерезидент буде отримувати доходи походженням з 
України в безподатковому режимі. Якби при цьому обов’язковою 
умовою було отримання доходів (та оподаткування) через постій-
не представництво, така пільга для резидента була б цілком 
обґрунтованою, однак подібної норми в Законі [11] немає. 

Аналогічною є ситуація щодо податку на виграші, але стосов-
но платників єдиного податку це питання не виникає тому, що 
суб’єкти малого підприємництва не мають права здійснювати 
діяльність у сфері грального бізнесу. 

Податок на додану вартість 
Однією з найскладніших проблем єдиного податку є його 

взаємодія з ПДВ, незважаючи на те, що відповідний Закон [12] 
містить згадку про платників єдиного податку, а в нормативних 
документах, які стосуються реєстрації платників ПДВ, вже врахо-
вана специфіка оподаткування тих платників, що застосовують 
спрощену систему оподаткування. 



 127 

Відповідно до пп. 7.2.4 Закону [12] в редакції Закону України 
від 20 грудня 2001 р. №2899-ІІІ "Про внесення змін до деяких 
законів України з метою усунення випадків ухилення окремих 
підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів)" [27], "суб’єкти підприєм-
ницької діяльності, що перейшли на спрощену систему 
оподаткування, яка не передбачає сплати податку або 
передбачає його сплату в іншому, ніж визначено цим Законом, 
порядку, втрачають право на нарахування податку, податковий 
кредит та складання податкової накладної, а також на 
отримання відшкодування за податковий період, у якому 
відбувся такий перехід. Це правило поширюється також на 
підприємства з іноземними інвестиціями, звільнені від сплати 
податку". 

Суб’єкти малого підприємництва, які застосовують 10-відсот-
кову ставку єдиного податку, не є платниками ПДВ. А коли ново-
створені суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи — 
відразу після державної реєстрації обирають спрощену систему 
за 10-відсотковою ставкою податку, то реєстрації як платники ПДВ 
вони не підлягають [196]. 

На цю групу суб’єктів малого підприємництва не поширю-
ється дія Закону [12], що має як позитивні, так і негативні наслід-
ки, оскільки: 

з одного боку, вони не нараховують податкові зобов’язання, а 
отже, і не сплачують ПДВ до бюджету, не ведуть достатньо 
складний податковий облік та не подають звітність з ПДВ, що 
значно полегшує роботу бухгалтерів і виключає можливість засто-
сування до них фінансових санкцій щодо цього податку; 

з другого — такі платники, позбавлені можливості у відповід-
них випадках отримувати бюджетне (в тому числі й експортне) 
відшкодування, не мають права на податковий кредит, а також не 
можуть виписувати податкові накладні на продані товари (роботи, 
послуги) [66]. 



 128 

Остання обставина в деяких випадках є визначальною для 
суб’єкта малого підприємництва — юридичної особи — при виборі 
ставки єдиного податку, оскільки неможливість виписувати подат-
кові накладні означає для їх партнерів втрату права на 
податковий кредит. Певна річ, цю проблему порівняно легко 
можна вирішити шляхом відповідного коригування ціни продажу, 
однак при цьому неминучі втрати у платника єдиного податку в 
зв’язку з відсутністю в нього права на податковий кредит [88]. 

Особливої уваги відносно таких платників заслуговує проб-
лема "імпортного" ПДВ [69]. 

ДПАУ з моменту вступу в силу Указу [3] зайняла з цього 
питання тверду позицію, та й практика митного оформлення імпор-
ту така, що ніякої специфіки оподаткування імпорту, здійснюваного 
звільненими від ПДВ платниками єдиного податку, не існує. Інакше 
кажучи, ДПАУ вважає, що платник єдиного 10-відсоткового подат-
ку повинен сплачувати ПДВ при імпорті на загальних підставах. 

Аргументація такого підходу міститься в листах ДПАУ, вида-
них наприкінці 1999 та у 2000 роках [163, 180]. Згідно з цими роз’яс-
неннями, суб’єкт малого підприємництва, що прийняв рішення 
сплачувати єдиний 10-відсотковий податок із суми виручки від 
реалізації товарів (робіт, послуг), не є платником ПДВ. Тобто Ука-
зом передбачена норма, пов’язана з реалізацією товарів (робіт, 
послуг) і ніяким чином не зв’язана з придбанням їх ні на території 
України, ні за її межами. А тому придбання суб’єктами підприєм-
ницької діяльності товарів (робіт, послуг) як на території України в 
платників ПДВ, так і при їхньому ввезенні з-за меж митної тери-
торії України здійснюється з урахуванням ПДВ. 

Насамперед, відправна теза про те, що норма ст. 6 Указу [3] 
(а саме в цій статті визначені суб’єкти малого підприємництва, що 
не є платниками ПДВ) поширюється на операції з реалізації, але 
не поширюється на придбання товарів, робіт і послуг, з тексту 
Указу не випливає і є власною точкою зору ДПАУ. 

Придбання товарів на митній території України насправді 
здійснюється платниками єдиного податку, які не є платниками 
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ПДВ, з урахуванням податку на додану вартість. Усе вірно, оскільки 
платником ПДВ в цьому випадку є не покупець, а продавець. Що 
стосується ввезення на митну територію України, то тут податок 
нараховує і сплачує в бюджет імпортер, тобто покупець. Якщо ж 
імпортер не є платником ПДВ, то й сплачувати ПДВ при ввезенні 
товарів (робіт, послуг) на митну територію України він не тільки не 
зобов’язаний, а й просто не має права. Відповідно до пп. 7.2.4 п. 7.2 
ст. 7 Закону [12] "право на нарахування податку і складання 
податкових накладних надається винятково особам, зареєстро-
ваним платниками податку в порядку, передбаченому статтею 
9 цього Закону". 

В Указі [3] говориться тільки про те, що суб’єкти малого 
підприємництва (крім тих, які обрали ставку єдиного податку 
6 відсотків), не є платниками ПДВ. Тобто, перш ніж робити висно-
вок про ПДВ при імпорті, потрібно розібратися, а що ж являє 
собою норма "не є платником ПДВ". 

Для цього необхідно керуватися винятково нормами Зако-
ну [12], а конкретніше — пунктом 3 ст. 1 цього Закону, що визна-
чає поняття платників: 

"1.3. Платник податку — особа, яка відповідно до цього 
Закону зобов’язана здійснювати утримання і внесення в бюджет 
податку, що сплачується покупцем, чи особа, яка ввозить 
(пересилає) товари на митну територію України". 

Таким чином, в основу позиції ДПАУ покладена тільки перша 
частина визначення платників. Оскільки визначення платника 
містить у собі два варіанти (здійснення операцій з продажу й 
імпорт), якщо якась особа не є платником ПДВ, вона не повинна 
бути платником ПДВ в обох випадках. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що, незважаючи 
на однозначно фіскальну позицію ДПАУ, будь-які законодавчі 
підстави для того, щоб обкладати податком на додану вартість 
імпорт, здійснюваний платником 10-відсоткового єдиного податку, 
відсутні, хоча Вищий арбітражний суд України [97] однозначно 
підтримує позицію ДПАУ з цього питання. 
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Разом з тим така ситуація є наслідком недосконалого подат-
кового законодавства. Якщо платник єдиного податку не сплачу-
ватиме "імпортний" ПДВ, використання таких платників у якості 
зовнішньоекономічних посередників дозволить імпортерам-комі-
тентам ввозити товари (роботи, послуги) без сплати цього податку, 
наслідком чого буде суттєве зменшення надходжень до бюджету. 
Для запобігання цьому слід передбачити в Податковому кодексі 
норму про сплату ПДВ при ввезенні товарів (робіт, послуг) на 
загальних підставах. 

Юридичні особи — платники 6-відсоткового єдиного подат-
ку — продовжують залишатися платниками ПДВ, а новостворені 
зобов’язані зареєструватися як платники такого податку (якщо 
вони відповідають критеріям платника податку за ст. 2 Закону [12], 
наприклад, здійснюють операції з продажу товарів за готівку). Для 
всіх таких платників цей Закон діє повною мірою, але водночас 
для них існують і деякі особливості. Перерахуємо їх. 

1. Специфічною особливістю сплати ПДВ при 6-відсотковому 
єдиному податку є квартальний податковий період. Указом [3] 
обов’язкове використання квартального податкового (звітного) 
періоду щодо сплати ПДВ не регламентовано. Ця норма з’явилася 
пізніше в п. 9 Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єк-
та малого підприємництва — юридичної особи, яка застосовує 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності [307], причому 
ніяких відповідних змін до Закону [12] у зв’язку з цим внесено не 
було. І в цьому Наказі, і в подальших листах ДПАУ, ґрунтуючись на 
тому, що Указом [3] встановлено квартальний податковий період 
щодо сплати єдиного податку, поширювала цей висновок і на ПДВ. 

На думку автора, автоматичне використання 
квартального податкового періоду щодо сплати ПДВ при 
переході на спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності з Указу [3] не витікає. У цьому випадку керуватися 
слід п. 7.9 ст. 7 Закону [12], відповідно до якого єдиним чинником, 
що визначає тривалість податкового періоду, є обсяг 
оподатковуваних операцій за попередній календарний рік. Якщо 
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обсяг таких операцій перевищує 7 200 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, використання місячного податкового 
періоду є обов’язковим, а в іншому випадку платник може 
застосовувати на свій вибір як квартальний, так і місячний 
податковий (звітний) період. 

Такої самої думки дотримується і Держкомпідприємництва [114]: 
юридична особа — платник єдиного податку за ставкою 6%, у 
якого обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, 
послуг) за попередній календарний рік перевищує 7 200 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян, має керуватися п. 7.9 ст. 7 
Закону [12], згідно з яким податковий (звітний) період зі сплати 
ПДВ дорівнює календарному місяцю. 

Та й сама ДПАУ не заперечує проти зміни протягом кален-
дарного року квартального податкового періоду на місячний з 
початку будь-якого кварталу поточного року (заяву про таку зміну 
платник подає до податкового органу за один місяць до початку 
кварталу). Для застосування цієї норми Закон [12] не встановлює 
жодних обмежень, у тому числі й для платників єдиного податку 
за ставкою 6%, оскільки вони сплачують ПДВ в загальному 
порядку. 

2. Певні складності у платників 6-відсоткового єдиного подат-
ку виникають при визначенні права на податковий кредит. Спра-
ва в тому, що, згідно з пп. 7.4.1 ст. 7 Закону [12], "податковий кре-
дит звітного періоду складається з сум податків, сплачених 
(нарахованих) платником податку в звітному періоді в зв’язку з 
придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься 
до складу валових витрат виробництва {обігу) та основних 
фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації". 

Оскільки платники єдиного податку не є платниками податку 
на прибуток підприємств, вони не зобов’язані вести податковий 
облік валового доходу та валових витрат, а також нараховувати 
податкову амортизацію. 

Щодо ПДВ, сплаченого при придбанні основних фондів та 
нематеріальних активів, що підлягають амортизації, то особливих 
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труднощів не виникає, оскільки ст. 8 Закону [11] визначено і самі 
терміни "основні фонди" (пп. 8.2.1 ст. 8) та "нематеріальні акти-
ви" (п. 1.2 ст. 1), і те, які саме витрати на їх придбання підлягають 
амортизації (пп. 8.1.2 ст. 8), причому спеціального податкового 
обліку щодо таких операцій не ведеться. 

Складнішою є справа з валовими витратами. Незважаючи 
на те, що об’єкт оподаткування єдиним податком ніяк з витра-
тами не пов’язаний (єдиний виняток становлять операції з про-
дажу основних фондів, об’єктом для обчислення єдиного 
податку за якими є фінансовий результат, що враховує залишкову 
вартість таких фондів, тобто недоамортизовані витрати на їх 
придбання), платники все-таки зобов’язані вести облік витрат у 
Книзі доходів і витрат [307]. 

Разом з тим для цілей ПДВ такого обліку витрат недостатньо. 
На думку ДПАУ, для підтвердження права платників єдиного 
податку за ставкою 6% на податковий кредит їм необхідно вести 
облік валових витрат, але вже не для цілей оподаткування 
податком на прибуток, а виключно для цілей обкладення ПДВ. 

3. Слід зазначити, що у платників єдиного податку за ставкою 
6% база оподаткування ПДВ хоч і визначається за загальними 
принципами Закону [12, ст. 4], в деяких випадках може відрізня-
тися від бази оподаткування для платників, які сплачують податки 
за звичайною системою оподаткування. Пов’язано це з тим, що до 
неї входять загальнодержавні податки та збори, які включаються 
в ціну товарів згідно з законами України з питань оподаткування, а 
платники єдиного податку не є платниками деяких з них. 

Так, зокрема, суб’єкти малого підприємництва, що перейшли 
на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, не є 
платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, 
в тому числі й зборів з окремих господарських операцій: збору за 
користування послугами стільникового рухомого зв’язку та збору з 
операцій з продажу ювелірних виробів. 

4. Пільги з ПДВ для платників 6-відсоткового єдиного подат-
ку застосовуються на загальних підставах. Так, зокрема, зберіга-
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ється відповідний метод податкового обліку (касовий чи за пер-
шою із подій) та право на застосування нульової ставки податку, 
не нараховується ПДВ на операції, що не є об’єктом оподатку-
вання або звільнені від оподаткування відповідно до ст. 5 та ст. 11 
Закону [12]. 

Крім того, сама наявність пільг не впливає на вибір 
платником ПДВ ставки єдиного податку при переході на спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності. Тобто суб’єкт малого 
підприємництва має право перейти на сплату єдиного 
6-відсоткового податку в разі здійснення ним операцій, що не є 
об’єктом оподаткування ПДВ або звільнені від сплати цього 
податку, а також незалежно від методу податкового обліку з ПДВ. 

5. Деякі особливості для платників єдиного податку має 
механізм бюджетного відшкодування. 

Ключове значення для права на бюджетне відшкодування 
для будь-яких платників ПДВ, у тому числі й суб’єктів малого 
підприємництва, що сплачують єдиний податок за ставкою 6%, 
має сам факт обов’язкової або добровільної реєстрації та 
пов’язана з ним форма податкової декларації. 

У разі якщо платник єдиного податку відповідає критеріям 
ст. 2 Закону [12], він зобов’язаний зареєструватися як платник 
ПДВ. А коли обсяг оподатковуваних операцій такого платника не 
перевищує встановленого граничного рівня (3 600 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян), то обов’язкова реєстрація 
не передбачена, а ось добровільна — можлива. Відповідно до 
цього і має бути застосовано механізм бюджетного відшкоду-
вання або зменшення податкових зобов’язань наступних звітних 
періодів. 

Відразу зазначимо, що зарахування сум бюджетного від-
шкодування в рахунок погашення заборгованості з ПДВ, погашен-
ня податкового векселя, як і інші дозволені варіанти "податко-
вого взаємозаліку", ніякої небезпеки для платників єдиного 
податку — юридичних осіб — не становить, оскільки обмеження 
розрахунків у негрошовій формі стосується лише операцій з 
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продажу продукції (товарів, робіт, послуг) і не зачіпає інші 
розрахунки. 

Специфіка експортного відшкодування для платників єди-
ного 6-відсоткового податку пов’язана з тим, що таких суб’єктів 
малого підприємництва (незалежно від того, якою є реєстрація їх 
як платників ПДВ — обов’язковою чи добровільною) автоматично 
було переведено на квартальний податковий період щодо сплати 
ПДВ. Разом з тим право на експортне відшкодування мають лише 
ті платники ПДВ, які застосовують місячний податковий період. 
Тому тим платникам єдиного шестивідсоткового податку, які спла-
чують ПДВ щоквартально, для отримання можливості експортного 
відшкодування слід перейти на застосування місячного податко-
вого періоду. 

 
Плата за землю 
Ще один загальнодержавний податок, платником якого 

перестають бути суб’єкти малого підприємництва при переході на 
спрощену систему, — плата (податок) за землю. Причому в 
Указі [3] нічого не говориться про будь-які специфічні випадки, 
коли названа пільга не застосовується. 

Постановою №507 [46] у 2000 році було уточнено, що від пла-
ти (податку) за землю платники єдиного податку звільняються, але 
лише за ті земельні ділянки, які використовуються ними для здійс-
нення підприємницької діяльності. Якщо ж така ділянка використо-
вується для невиробничої діяльності (тобто з підприємницькою 
діяльністю суб’єкта малого підприємництва не пов’язана, — 
сплата земельного податку (або орендної плати) стає для такого 
платника обов’язковою. Так, наприклад, платник єдиного податку 
не звільнений від плати за земельну ділянку, яка знаходиться під 
переведеними на консервацію основними фондами першої групи, 
під об’єктами соціальної інфраструктури або придбана (взята в 
оренду) для майбутньої підприємницької діяльності. 

Як відомо, відповідно до ст. 2 Закону України "Про плату за 
землю" (зі змінами та доповненнями) [15], використання землі в 
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Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді 
земельного податку або орендної плати, що визначається 
залежно від грошової оцінки земель. Власники земельних ділянок, 
земельних часток (паїв) і землекористувачі, крім орендарів та 
інвесторів — учасників угоди про розподіл продукції, сплачують 
земельний податок. За надані в оренду земельні ділянки 
справляється орендна плата. 

У ситуації, коли платник єдиного податку є власником землі 
або землекористувачем, права якого на земельну ділянку згідно з 
Земельним кодексом України мають бути засвідчені актом на 
право власності або право користування, питань не виникає. 
Такий платник земельний податок не сплачує. 

Щодо необхідності сплати орендної плати за земельні 
ділянки виникають певні труднощі. З самого початку ДПАУ 
зайняла з цього питання жорстку позицію [172], причому не тільки 
відносно платників єдиного податку, але й щодо платників 
податків, які обрали інші альтернативні способи оподаткування 
(спецпатент та фіксований сільгоспподаток). В середині 2000 року 
несподівано з’явилося роз’яснення ДПАУ з протилежним змістом, 
яке проіснувало два з половиною місяці, а потім його було 
відкликано. І, нарешті, починаючи з 27.10.2000 р. всі роз’яснення 
ДПАУ з цього питання знову забороняють застосовувати пільгу 
щодо орендної плати за землю [191]. 

Складність полягає у тому, що чіткого законодавчого 
врегулювання цього питання немає, а існують лише аргументи як 
"проти", так і "за" звільнення платника єдиного податку від сплати 
орендної плати за землю (табл. 2.6). 

І все ж позиція ДПАУ щодо права платника єдиного податку 
на пільгу з орендної плати за землю чітка: орендну плату суб’єкти 
малого підприємництва сплачувати зобов’язані. До речі, і Держ-
компідприємництва [119] дотримується щодо цього питання такої 
самої думки. 

Таблиця 2.6 
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Аргументи на користь і проти необхідності  
сплати орендної плати суб’єктом малого підприємництва 

при спрощеній системі оподаткування: 
 

"проти" "за" 
1 2 

1. Те, що після терміну "плата" в дужках 
зазначено "податок", може розглядатися як 
уточнення, тобто пільга стосується не всіх 
тих, хто платить за землю, а тільки тих із них, 
хто є платниками податку на землю 
(власниками земельних ділянок і 
землекористувачами, тим більше що плата 
за землю у вигляді орендної плати прямо в 
Указі №746 не названа)  

1. В Указі №746 (ст. 6) за-
стосовано термін "плата (по-
даток) за землю". Згідно зі 
ст. 2 Закону про плату за землю 
термін "плата за землю" вклю-
чає в себе і податок на землю 
(що справляється з власників 
земельних ділянок та земле-
користувачів), і орендну плату, 
яка сплачується орендарями  

2. Договір оренди землі — це угода сторін про 
взаємні зобов’язання, визначені ст. 22 – 24 Закону 
України від 06.10.98 р. №161-XIV "Про оренду 
землі", відповідно до яких орендодавець за плату 
передає орендареві у володіння та користування 
земельну ділянку для господарського вико-
ристання на обумовлений договором строк. 
Орендна плата за землю — це платіж, що 

вноситься орендарем орендодавцеві за корис-
тування земельною ділянкою, тобто він не є 
податком, але повинен компенсувати власнику 
сплачені ним суми податку на землю (тому й 
передбачено мінімальне обмеження орендної 
плати розмірами земельного податку). Розмір, 
форма та строки внесення орендної плати за 
землю встановлюються за угодою сторін у 
договорі оренди між орендодавцем і орен-
дарем, як визначено Законом про плату за зем-
лю (ст. 19) та Законом про оренду (ст. 19)  

2. Суб’єктами плати за 
землю (платниками) відпо-
відно до ст. 5 Закону про 
плату за землю є власники 
землі та землекористувачі, в 
тому числі орендарі, тобто 
безпосередньо ті юридичні 
або фізичні особи, яким 
землю передано у власність 
або надано в користування, 
а також на умовах оренди. 
Оскільки в ст. 6 Указу 
№746 сказано, що об’єкт 
малого підприємства — 
платник єдиного податку 
— не є платником плати 
(податку) за землю, то ця 
норма повинна поширюва-
тися й на орендарів  

Закінчення табл. 2.6 
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1 2 
3. Механізм сплати орендної плати відріз-

няється від механізму сплати податку на 
землю. 
У разі якщо орендодавцем виступає власник 

землі, то орендар, уклавши при цьому договір 
на оренду землі з власником, сплачує остан-
ньому орендну плату за землю, а власник, в 
свою чергу, сплачує на рахунок відповідної 
ради, на території якої знаходиться земельна 
ділянка, земельний податок. А якщо орендо-
давцем землі виступає відповідна місцева 
рада, орендар, уклавши з ним договір на 
оренду землі, самостійно сплачує орендну 
плату за землю на рахунок відповідної ради, 
на території якого знаходиться земельна ділян-
ка. При цьому підставою для сплати орендної 
плати за землю є договір на оренду землі  

3. Орендну плату за зем-
лю здебільшого надсилають 
до місцевих бюджетів (на 
спеціальний бюджетний 
рахунок відповідної ради), 
оскільки орендодавцями в 
основному виступають сіль-
ські, селищні, міські, районні 
ради, тобто служить таким 
самим джерелом форму-
вання місцевого бюджету, 
як і податок на землю 

 
Ще одне питання, пов’язане зі сплатою єдиного податку 

суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами, 
стосується плати за землю при здійсненні орендних операцій з 
об’єктами основних фондів. У разі здійснення за участю платника 
єдиного податку операцій з оренди будівель або приміщень 
можливі дві ситуації. 

1. Платник єдиного податку — орендар. При оренді будівлі, 
споруди або іншого об’єкта основних фондів з відповідною части-
ною земельної ділянки платником земельного податку є не 
орендар, а орендодавець, який і повинен вносити податок до 
бюджету. Якщо орендодавець пільг щодо податку на землю не 
має, а орендар (у цьому випадку — суб’єкт малого підприєм-
ництва) не є платником земельного податку, то землекористувач 
або власник земельної ділянки відповідно до ст. 12 Закону [15] 
сплачує податок без застосування пільг. 
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Нагадаємо, що, згідно зі ст. 12 цього Закону, "якщо підпри-
ємства, установи та організації, які користуються пільгами 
щодо земельного податку, мають у підпорядкуванні 
госпрозрахункові підприємства або здають в тимчасове 
користування (оренду) земельні ділянки, окремі будівлі або їх 
частини, податок за земельні ділянки, зайняті цими 
госпрозрахунковими підприємствами або будівлями (їх 
частинами), переданими в тимчасове користування, 
сплачується у встановлених розмірах на загальних підставах". 

У тому випадку, якщо земельна ділянка, що належить підпри-
ємству, установі, організації, які не мають пільг, передається в 
оренду іншим юридичним особам, що мають пільги, питання про 
розмір орендної плати вирішується сторонами при укладенні 
договору без застосування пільг, які поширюються тільки на плат-
ників земельного податку. А орендарі нежилих приміщень, які не є 
власниками землі або землекористувачами, не належать до плат-
ників земельного податку, оскільки земельна ділянка їм не виді-
лялася, та й об’єкта оподаткування у них немає. 

Можливий варіант, коли будівля або приміщення орендується 
"пільговиком" у юридичної особи, звільненої від плати за землю 
(наприклад у навчального закладу). У такому випадку позиція 
ДПАУ достатньо ліберальна: пільга зберігається, хоча законодав-
чо це питання чітко не врегульоване. 

2. Платник єдиного податку — орендодавець. Питання 
полягає в тому, чи зберігаються пільги щодо плати (податку) за 
землю у платника єдиного податку — орендодавця — в частині 
земельних ділянок, що знаходяться під тими будівлями та примі-
щеннями, які надаються в оренду іншим суб’єктам госпо-
дарювання. 

Якщо керуватися виключно процитованою нормою ст. 12 
Закону про плату за землю, то право на застосування пільги в 
цьому випадку зникає. Виходячи з цього, а також на підставі 
роз’яснень Кабінету Міністрів України [46], що суб’єкт малого під-
приємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником подат-
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ку за землю тільки відносно використовуваних ним для здійснення 
підприємницької діяльності земельних ділянок, ДПАУ [191] робить 
висновок, що в цьому випадку пільга щодо плати за землю плат-
никами єдиного податку втрачається. Цей висновок, на думку авто-
ра, є принципово неправильним і носить явно фіскальний характер. 

По-перше, норма згаданої вище ст. 12 стосується тільки 
пільг, установлених Законом [15], і не поширюється на платників 
єдиного податку, про яких у цьому Законі взагалі не згадується. 
Дійсно, пільгу з земельного податку для суб’єктів малого підпри-
ємництва, що перейшли на спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності, встановлено тільки Указом [3], однак щодо 
правомірності її застосування у ДПАУ не виникає ні найменших 
сумнівів. 

По-друге, така позиція, напевно, пов’язана з тим, що операції 
з надання в оренду будівель та споруд розглядаються ДПАУ як 
нецільове використання земельної ділянок. Нагадаємо, що під 
цільовим використанням у контексті роз’яснень Кабінету Міністрів 
України [46] розуміється використання платником єдиного податку 
земельної ділянки в його підприємницькій діяльності. Оскільки 
операції оренди є за своєю суттю операціями з надання послуг, а 
орендна плата включає в себе не тільки компенсацію витрат, але 
й відповідний прибуток орендодавця (якщо тільки земельна ділянка 
не надається безоплатно), операції оренди підпадають під виз-
начення підприємницької діяльності (ст. 1 Закону України "Про 
підприємництво" [6]), а отже, платник єдиного податку — орендо-
давець — має право на відповідну пільгу. 

Держкомпідприємництва не підтримує такий фіскальний 
підхід ДПАУ і вважає [119], що "... у разі передачі земельної 
ділянки в оренду іншим суб’єктам підприємницької діяльності, 
реалізуючи цим один із видів своєї підприємницької діяльності 
(здавання в оренду приміщень), підприємство не повинне 
сплачувати земельний податок". Правда, обов’язковою умовою 
при цьому Держкомпідприємництва вважає наявність запису в 
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статуті, що здавання в оренду приміщень є одним із видів 
здійснюваної підприємством господарської діяльності [132]. 

На думку автора, вимога про внесення до статуту підпри-
ємства спеціального виду підприємницької діяльності — 
"здавання в оренду приміщень" — є занадто жорсткою. Оскільки в 
установчих документах більшості юридичних осіб — суб’єктів 
малого підприємництва — серед зазначених видів діяльності, як 
правило, вказані "інші види діяльності, не заборонені 
законодавством", надання в оренду приміщень підпадає під такі 
інші види і не вимагає виділення в окремий вид підприємницької 
діяльності. 

Подальший розвиток своєї думки Держкомпідприємництва 
щодо цієї проблеми відобразив у листі [121], в якому зроблено 
висновок про невідповідність позиції ДПАУ змісту Указу [3] та 
Постанови Кабінету Міністрів України [46], а також наводиться 
додатковий аргумент. Він полягає у тому, що законодавство 
відносно спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва не містить винятків щодо звіль-
нення платників єдиного податку від сплати земельного податку. 
Цим самим листом ДПАУ запропоновано переглянути свою пози-
цію, а в разі якщо вона залишиться без змін, — мотивувати її. 
Тому питання про право платника єдиного податку на пільгу щодо 
плати за землю при наданні приміщень в оренду може мати 
подальший розвиток. 

 
Плата за патенти 
Суб’єкти малого підприємництва, що перейшли на спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, не є платниками плати 
за торгові патенти. Разом з тим звільнення від плати за патенти 
стосується лише двох видів підприємницької діяльності, які може 
здійснювати платник єдиного податку: операцій з торгівлі за 
готівку та операцій з надання побутових послуг населенню (неза-
лежно від форми розрахунків). Інші два види діяльності, що підля-
гають патентуванню (операції у сфері грального бізнесу та опе-
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рації з купівлі-продажу валюти), платниками єдиного податку 
здійснюватися не можуть, оскільки на них дія Закону [9] не поши-
рюється. 

Питання, пов’язані з платою за патенти, виникають у двох 
ситуаціях: при переході на єдиний податок і при поверненні до 
звичайної системи оподаткування. 

У момент переходу на єдиний податок практично завжди за 
цим видом загальнодержавного податку існує переплата, оскільки 
п. 3.5 ст. З Закону України "Про патентування деяких видів підпри-
ємницької діяльності" [13], крім плати за черговий місяць, перед-
бачено обов’язкове внесення одноразової плати в розмірі вартості 
торгового патенту за останній місяць його дії. Крім того, у суб’єктів 
підприємницької діяльності є право вносити попередню плату за 
торговий патент на здійснення торговельної діяльності за весь 
строк його дії. Зазначимо, що така переплата виникає не з ініціа-
тиви платника, а в зв’язку зі зміною умов господарювання, тому 
платник єдиного податку в такій ситуації страждати не повинен. 

На цій підставі ДПАУ роз’яснила [161], що в цих випадках 
дозволяється зарахувати надміру сплачену суму вартості торго-
вого патенту при сплаті єдиного податку. Таке несподівано лібе-
ральне роз’яснення не зовсім логічне, оскільки напрями перераху-
вання цих коштів не збігаються: якщо кошти, отримані від продажу 
торгових патентів, зараховуються до бюджетів місцевого самовря-
дування (місцевих бюджетів) за місцем оплати торгового патенту 
(ст. 6 Закону [13]), то із сум єдиного податку, що надійшли на 
окремі рахунки Держказначейства, до місцевих бюджетів надхо-
дить тільки 43%, а решту 57% перераховують до Пенсійного фон-
ду та Фондів загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування України. 

Тому найкраще в цьому випадку буде, з погляду автора, 
повернути надміру внесену суму торгових патентів згідно з 
пп. 15.3 і 15.4 ст. 15 Закону [10]. 

При поверненні до звичайної системи оподаткування суб’єкт 
малого підприємництва знову зобов’язаний сплачувати за патент, 
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причому вартість торгового патенту (за перший і останній місяці 
роботи) повинна бути внесена ним до 15 числа місяця, що пере-
дує поверненню до звичайної системи оподаткування. 

Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування 
Один із тих загальнодержавних зборів, платником яких не є 

суб’єкт малого підприємництва, що застосовує спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, — збір на обов’язкове держав-
не пенсійне страхування, який справляється відповідно до Зако-
ну [16]. 

Разом з тим сучасна система пенсійних зборів (ст. 2 Закону) 
передбачає три види зборів, пов’язаних з виплатами за оплату 
праці (збір, що нараховується на виплати з оплати праці за став-
кою 32%, збір, утримуваний з доходів фізичних осіб за ставкою 1 
чи 2%, а також збір, з роботодавців — юридичних, фізичних осіб 
та відокремлених підрозділів підприємств, які мають найманих 
працівників, але не здійснюють витрат на оплату їх праці — 32% 
від мінімальної заробітної плати). Крім того, існує шість видів збо-
рів з окремих господарських операцій: купівлі-продажу валюти, 
реалізації ювелірних виробів, відчуженню легкових автомобілів, 
придбанню нерухомого майна, з тютюнових виробів і з послуг 
стільникового мобільного зв’язку. 

Усі ці збори, хоча і мають різних платників, різні об’єкти 
оподаткування й різні ставки, все-таки є не окремими зборами, а 
різновидами того ж самого збору на обов’язкове державне пенсій-
не страхування, передбаченого ст. 14 Закону [16]. 

Серед зборів, зв’язаних з оплатою праці, найбільш проста 
ситуація з 32-відсотковим збором, що нараховується на виплати з 
оплати праці. Після переходу на спрощену систему 
оподаткування юридичні особи цей збір однозначно не сплачують. 
Визнає це і Пенсійний фонд України, визначений контролюючим 
органом стосовно його справляння [257]. 

Передбачена ст. 6 Указу [3] пільга не застосовується щодо 
утримуваного з доходів найманих робітників пенсійного збору, 
оскільки платниками в цьому випадку названі не юридичні, а 
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фізичні особи, що працюють на умовах трудових і цивільно-право-
вих договорів. На цій підставі Держкомпідприємництва [113] зро-
бив висновок про те, що суб’єкти підприємницької діяльності — 
юридичні особи, що сплачують єдиний податок, — звільняються 
від сплати збору (внеску) у Пенсійний фонд, але зобов’язані утри-
мувати збір з найманих працівників і перераховувати його в 
Пенсійний фонд. 

Відносно збору з ненарахованої заробітної плати є два прямо 
протилежних роз’яснення Пенсійного фонду України. У першому з 
них [256], що носить явно фіскальний характер, зроблений висно-
вок про необхідність сплати цього різновиду збору платниками 
єдиного податку. Висновок цей базується на двох аргументах. По-
перше, звільнення від сплати збору платників єдиного податку, 
що мають найманих робітників і протягом місяця не здійснили 
витрат на оплату їхньої праці, чинним законодавством не 
передбачено. А по-друге, Закон України від 15.07.99 р. №967-XІ, 
яким, власне, і вводився цей різновид збору, був прийнятий уже 
після вступу в силу першої редакції Указу [2]. 

Ця аргументація уявляється недостатньо обґрунтованою з 
наступних причин: 

насамперед, пільга для платників єдиного податку поширю-
ється на збір на обов’язкове державне пенсійне страхування без 
будь-яких виключень, а збір з ненарахованої заробітної плати є 
різновидом саме цього збору, а не самостійним видом податко-
вого платежу; 

Законом [16] взагалі не передбачена яка-небудь специфіка 
сплати збору платниками єдиного податку, хоча зміни в цей закон, 
у т. ч. і в частині об’єктів оподаткування, вносились вже після 
вступу в силу Указу [3] (наприклад Законом України від 24.05.01 р. 
№2452-ІІІ). До речі, чомусь ні в кого не викликає сумніву право-
мірність застосування пільги з ПДВ для платників єдиного 
податку, хоча у відповідному Законі [12] подібні норми також 
відсутні, а зміни в цей Закон (стосовно критеріїв платників ПДВ) 
вносилися також після вступу в силу Указу [3]. 
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Очевидно, керуючись саме такими аргументами, через півро-
ку після згаданого листа Пенсійний фонд України опублікував 
роз’яснення прямо протилежного змісту [258], відповідно до якого 
суб’єкти підприємницької діяльності — платники єдиного податку — 
звільняються від сплати збору в розмірі 32 відсотків від мінімаль-
ної заробітної плати за найманих робітників, яким не здійснене 
нарахування заробітної плати. Правда, при цьому відкликати попе-
редній лист [256] Пенсійний фонд України "забув", тому зараз 
існують два протилежних за змістом тлумачення цього питання. 

Що стосується зборів на обов’язкове державне пенсійне стра-
хування з окремих господарських операцій, дію яких продовжено 
на 2002 рік, то тут позиція Пенсійного фонду України — відверто 
фіскальна. 

Так, на думку правління Пенсійного фонду України, платники, 
що перейшли на спрощену систему оподаткування, є також плат-
никами збору з операцій купівлі нерухомого майна і з відчуження 
легкових автомобілів. Платники єдиного податку є платниками 
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій 
купівлі-продажу іноземної валюти [255]. Аналогічне роз’яснення у 
відношенні збору з операцій по відчуженню легкових автомобілів 
міститься в листах Пенсійного фонду України від 31.01.01 р. та від 
25.12.2001 р. [257, 278]. 

Так само, як і в роз’ясненнях відносно збору з ненарахованої 
заробітної плати, основним аргументом є те, що відповідні Закони 
були прийняті після вступу в силу Указу [2]. При цьому Пенсійний 
фонд України не зауважує, що вже після введення першої групи 
цих додаткових зборів цей Указ, як відомо, зазнав суттєвих змін і 
викладений в чинній редакції вже після прийняття названого 
Закону. 

Держкомпідприємництва також підтримує позицію Пенсійного 
фонду щодо необхідності сплати всіх зборів з окремих господар-
ських операцій [137], зауважуючи при цьому на необхідність зара-
хування сплачених сум збору до вартості нерухомого майна, лег-
кових автомобілів, суму операції з купівлі-продажу валюти тощо. 
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На думку автора, платники єдиного податку звільнені від 
сплати цих зборів, оскільки дія ст. 6 Указу [3] розповсюджується 
на всіх платників, що відповідають критеріям ст. 1 Закону [9]. 
Такий висновок кореспондується з роз’ясненням Комітету Верхов-
ної Ради України з фінансів і банківської діяльності [244] відносно 
збору з операцій купівлі-продажу валюти. Саме такий підхід і 
відповідає, на наш погляд, і чинному законодавству, і логіці згада-
ного роз’яснення Пенсійного фонду України [258]. 

Разом з тим конкретного механізму практичної реалізації цієї 
норми Указу [3] немає. Відповідно до п. 14 Порядку сплати збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих госпо-
дарських операцій (Постанова КМУ від 03.11.98 р. №1840 зі змі-
нами та доповненнями) органи Державтоінспекції здійснюють 
реєстрацію легкових автомобілів лише за умови сплати збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування, яку підтверджує доку-
мент про сплату цього збору. Аналогічний порядок встановлено 
п. 15 – 3 цього самого Порядку для нотаріального посвідчення або 
реєстрації на біржі договорів купівлі-продажу нерухомою майна. 
Ні в одному, ні в іншому пункті не згадано про платників єдиного 
податку, тому для реалізації норм статті 6 Указу [3] необхідно внести 
відповідні зміни у відповідні відомчі нормативні акти, які регламен-
тують порядок справляння зборів з окремих господарських опера-
цій, а до внесення відповідних змін з цього питання застосування 
зазначеної пільги залишається доволі проблематичним. 

 
Внески на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 
Починаючи з 2001 року система соціального страхування 

зазнала суттєвих змін. Замість збору на обов’язкове соціальне 
страхування, частина якого перераховувалася в фонд зайнятості, 
введені три види внесків на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, які переховуються до: 
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Фонду загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності (правонаступник Фонду 
соціального страхування України); 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування на випадок безробіття (правонаступник Фонду сприяння 
зайнятості); 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування від нещасного випадку на виробництві (правонаступник 
Фонду охорони праці). 

У зв’язку з вступом в дію відповідних законів виникла певна 
проблема щодо застосування пільги, передбаченої ст. 6 Указу [3], 
відповідно до якої суб’єкт малого підприємництва — юридична 
особа — не є платником збору на обов’язкове соціальне страху-
вання та внесків до державного Фонду сприяння зайнятості насе-
лення (які, за своєю суттю, були різновидом цього збору). Ця 
проблема зв’язана з заміною назви цих обов’язкових платежів, які 
до того ж виведені з системи оподаткування. 

Одразу ж після введення нових внесків Мінпраці України і 
Державний центр зайнятості [246] роз’яснив, що суб’єкти малого 
підприємництва були звільнені від відповідного збору аж до 
вступу в силу Закону України від 11.01.01 р. №2213-III "Про розмір 
внесків на деякі види загальнообов’язкового державного 
соціального страхування" (тобто до 22.02.01 р.). З вступом у силу 
даного Закону суб’єкти підприємницької діяльності, що 
використовують найману працю, повинні сплачувати страхові 
внески на випадок безробіття у встановлених розмірах незалежно 
від того, яку систему оподаткування вони обрали — спрощену чи 
загальну. Логіка такого підходу цілком зрозуміла: платники 
єдиного податку були звільнені від передбачених системою 
оподаткування зборів, а оскільки тепер такі платежі регулюються 
не податковим, а "страховим" законодавством, ця пільга втрачає 
свою силу. 

Подібне роз’яснення опублікував і Фонд соціального стра-
хування України [106] відносно внесків на загальнообов’язкове 
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соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. 
Аргументом, підтверджуючим цю позицію, на думку Фонду, є те, 
що в Законі №2213-III відсутні будь-які виключення щодо обов’яз-
ковості сплати внесків роботодавцями, в тому числі й тими, що 
обрали спрощену систему оподаткування. 

Разом з тим такий підхід відносно цих двох видів внесків, на 
нашу думку, не є безперечним. Норма ст. 6 Указу [3] означає те, 
що сам платник єдиного податку звільняється від прямих платежів 
у соціальні фонди. Але згідно з ст. 2 і ст. 3 Указу, в який ніяких 
змін не внесено, з суми єдиного податку, сплаченого на рахунок 
Державного казначейства юридичною особою — суб’єктом підпри-
ємницької діяльності — наступного дня після сплати податку 4% 
перераховується у Фонд загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування на випадок безробіття, а 11% — у Фонд загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності. Інакше кажучи, в Указі закріплений 
строго цільовий напрямок використання таких коштів, тому вимога 
про окрему сплату внесків призведе до подвійного оподаткування 
(в обидва фонди будуть надходити суми як з Державного казна-
чейства, так і безпосередньо від платників єдиного податку). 

Саме на цих аргументах базується позиція Держкомпідприємни-
цтва, який роз’яснив, що, незважаючи на зміну порядку нарахування 
і ставок внесків, вони є правонаступниками відповідних зборів, що 
справлялися раніше. Тому суб’єкти малого підприємництва, які 
сплачують єдиний податок, не є платниками страхових внесків [120, 
122, 247] у ці два фонди. До того ж Законом [9] передбачено, що 
спрощена система оподаткування вводиться замість певних податків 
і зборів, тобто єдиний податок акумулює в собі ці платежі. 

На початку 2002 року Фонд соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності [107] та Міністерство праці і соціальної 
політики України [249] погодилися з позицією Держкомпідприємницт-
ва і роз’яснили, що до законодавчого врегулювання порядку сплати 
страхових внесків суб’єкти підприємницької діяльності, які використо-
вують найману працю та обрали спрощену систему оподаткування, 
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не повинні додатково сплачувати до Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності 2,5% (2,9% у 2002 році) суми 
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, а також 
внески на соціальне страхування на випадок безробіття за ставкою 
2,5% (2,1%). У випадку, коли такі внески були нараховані протягом 
2001 року, вони мають бути відсторновані, враховані при обчисленні 
внесків майбутніх періодів або повернені платнику [259]. 

Наймані працівники, які працюють на умовах трудового 
договору (контракту), укладеного з роботодавцями — суб’єктами 
підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподат-
кування, сплачують внески на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими народженням та 
похованням, а також на соціальне страхування на випадок 
безробіття в порядку та розмірах, встановлених законодавством. 

При цьому всі підприємства, в тому числі й ті, що обрали 
спрощену систему оподаткування та використовують працю найма-
них працівників, зобов’язані щоквартально звітувати за вста-
новленою формою перед органами Фондів за місцем реєстрації. 

У разі нарахування суб’єктами підприємницької діяльності, 
що обрали спрощену систему оподаткування, страхових внесків 
вони мають бути відсторновані в звітній формі. У разі 
перерахування таких страхових внесків на рахунки робочих 
органів фондів рекомендовано врахувати їх у рахунок майбутніх 
платежів, а в разі значних сум, за наявності фінансових 
можливостей, вони можуть бути повернені страхувальнику. 

Але це питання все ж таки потребує законодавчого врегу-
лювання шляхом внесення відповідних змін до відповідних законів 
або до Указу [3]. 

Інша ситуація склалася з внесками на обов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та у 
зв’язку з професійними захворюваннями. Звільнення від сплати 
таких платежів чинним законодавством з питань застосування 
спрощеної системи оподаткування не передбачене, тому 
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Держкомпідприємництва погодився [129], що ці внески платник 
єдиного податку має сплачувати на загальних підставах. 

 
Штрафні санкції за нестворені робочі місця для інвалідів 
У 2001 році в новій редакції було викладено статті 19 і 20 

Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні" [18], внаслідок чого термін" внески" був замінений на 
"штрафні санкції" за нестворені робочі місця для таких пра-
цівників. 

Зміна назви цього цільового платежу (за аналогією з внеска-
ми на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) 
може мати самі неприємні наслідки для юридичних осіб — плат-
ників єдиного податку. Справа в тому, що вони (згідно зі ст. 6 
Указу [3]) не є платниками внесків у цей фонд, але ніяким чином 
не звільнені від сплати штрафних санкцій. Якщо підходити до 
цього питання чисто з фіскальної точки зору, з 1 серпня 2001 р. 
юридичні особи — платники єдиного податку — повинні сплачува-
ти ці штрафні санкції у випадку невиконання встановленого зако-
ном нормативу створення робочих місць для інвалідів. Правда, 
повної визначеності в цьому питанні все-таки немає, і сама вико-
навча дирекція фонду займає в цьому питанні достатньо 
ліберальну позицію, підтверджуючи, що платники єдиного податку 
звільнені від внесків в цей фонд [260]. 

2.1.7. Податок на прибуток і ПДВ 
з "перехідних" операцій 

Оподаткування господарських операцій, початок і завершен-
ня яких здійснюється в різних режимах у зв’язку з переходом на 
єдиний податок і поверненням на звичайну систему оподатку-
вання, є однією з самих складних і неврегульованих проблем 
спрощеної системи. Пов’язане це, насамперед, з тим, що чинним 
законодавством ніякого перехідного періоду і відповідних особли-
востей обліку в момент зміни системи оподаткування не передба-
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чено. Тому в питанні визначення податкових зобов’язань платника 
з єдиного податку, податку на прибуток і ПДВ за такими опера-
ціями слід керуватися, перш за все, принципом уникнення подвій-
ного оподаткування. 

Невизначеність оподаткування перехідних операцій обумов-
лена відмінністю методів податкового обліку, що застосовуються 
для визначення податкових зобов’язань за єдиним податком, від 
методів податкового обліку з ПДВ і податку на прибуток (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Методи податкового обліку  
при здійсненні "перехідних" операцій 

 
Оподаткування не завершених на момент переходу на 

єдиний податок операцій, здійснюваних суб’єктами малого 
підприємництва, в загальному випадку залежить від того, чи були 
обкладені податками ці операції до моменту переходу. 

При цьому необхідно мати на увазі, що після переходу на 
спрощену систему єдиний податок за ставкою 10% одночасно є і 
прямим, оскільки він заміняє податок на прибуток, і непрямим (він 
містить у собі і ПДВ), на відміну від 6-відсоткового єдиного подат-
ку, при якому податок на прибуток не сплачується, а ПДВ про-
довжує стягуватися на загальних підставах. 

Особливості визначення податкових зобов’язань з ПДВ, 
податку на прибуток і єдиного податку при переході на спрощену 
систему залежать від виду операцій, ставки єдиного податку та 
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від того, яка саме подія — оплата чи відвантаження — відбулася 
до переходу на спрощену систему оподаткування. 

Ситуація 1. Відвантаження здійснене при звичайній 
системі оподаткування, а оплата — після переходу на єдиний 
податок за ставкою 10%. До переходу на єдиний податок 
суб’єкт малого підприємництва був зареєстрований платником 
ПДВ, метод податкового обліку — "за першою з подій". 

Така операція повинна була бути обкладена і податком на 
прибуток, і ПДВ до моменту переходу на єдиний податок, тому 
включення оплати, що надійшла за товар після моменту 
переходу, в об’єкт оподаткування з єдиного податку відповідно до 
вимог Указу [3] призвело б до появи подвійного оподаткування. 

Відповідно до роз’яснень Комітету Верховної Ради з питань 
фінансів і банківської діяльності [241], в цій ситуації суми коштів, 
що надходять на розрахунковий рахунок чи до каси підприємства 
як оплата за таку операцію, не повинні включатися у виручку від 
реалізації для нарахування єдиного податку, оскільки податкові 
зобов’язання перед бюджетом з податку на додану вартість 
платником уже виконані. У цьому листі податок на прибуток не 
згадується, хоча в аналізованій ситуації в момент відвантаження в 
платника повинен був виникнути валовий доход, тобто до пере-
ходу податкові зобов’язання перед бюджетом виконані не тільки з 
ПДВ, а й з податку на прибуток. 

Аналогічне роз’яснення міститься і в листі ДПАУ [178], але в 
ньому в якості умови для невключення оплати, що надійшла, в 
об’єкт оподаткування єдиним податком названі нарахування й 
сплата не тільки ПДВ, а й усіх податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів) у випадку письмового підтвердження цього факту держав-
ним податковим органом за місцем реєстрації суб’єкта малого 
підприємництва. Далі це питання не конкретизується, але, як вид-
но, в момент переходу чи відразу після нього платнику необхідно 
одержати довідку про сплату податків (а точніше — про збільшен-
ня валового доходу та податкових зобов’язань з ПДВ) по кожній 
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незавершеній операції, хоча ні обов’язковість подання такої 
довідки, ні її форма нормативними документами не визначені. 

Ситуація 2. Умови здійснення операції — такі ж, як і в 
ситуації 1, але платник переходить на єдиний податок за 
ставкою 6 відсотків. 

У цьому випадку платник єдиного податку залишається плат-
ником ПДВ, тому сам факт переходу на спрощену систему опо-
даткування не змінює податковий облік з цього податку. Валовий 
доход такого платника уже був збільшений у момент відванта-
ження (тобто до моменту переходу), тому підстави для включення 
суми оплати, що надійшла, в об’єкт оподаткування єдиним подат-
ком — відсутні. 

Ситуація 3. Умови здійснення операції — ті ж, що й у 
ситуації 1, але до переходу платник використовував касовий 
метод податкового обліку з ПДВ. 

Специфікою такої ситуації є розбіжність моментів виникнення 
податкових зобов’язань і валового доходу до переходу на спро-
щену систему оподаткування, обліку та звітності. Податкові 
зобов’язання з ПДВ до моменту переходу нараховані не були, і 
ПДВ не сплачувався. Підстави для включення суми ПДВ за такою 
операцією в "перехідну" декларацію також відсутні. 

Після переходу, тобто при роботі на єдиному 10-відсотковому 
податку, такий суб’єкт малого підприємництва знімається з реєст-
рації і втрачає права та обов’язки платника ПДВ, тому окремо 
сплачувати ПДВ по оплаті, що надійшла, за таку операцію він не 
повинен. 

Разом з тим п. 4.1 Методичних рекомендацій до застосування 
нормативно-правових актів відносно справляння ПДВ з операцій, 
що здійснюються суб’єктами підприємницької діяльності, які пере-
йшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності [223], 
передбачає інший порядок виникнення податкових зобов’язань з 
ПДВ. На думку ДПАУ, у разі наявності на момент анулювання Сві-
доцтва про реєстрацію платника ПДВ дебіторської заборгованості 
з відвантажених (виконаних, наданих) товарів (робіт, послуг) з 
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урахуванням ПДВ такі платники зобов’язані задекларувати подат-
кові зобов’язання стосовно таких операцій. Погашення суми 
податкових зобов’язань здійснюється в міру проведення розра-
хунків та закриття дебіторської заборгованості незалежно від того, 
що такі особи на дату виникнення податкових зобов’язань не зна-
чаться платниками ПДВ. Інакше кажучи, ДПАУ наполягає на 
сплаті ПДВ з таких операцій платником єдиного 10-відсоткового 
податку суб’єктом малого підприємництва, який не є платником 
ПДВ, а тому не має права нараховувати податкові зобов’язання та 
виписувати податкові накладні. Як наслідок — відсутність у 
покупця права на податковий кредит за уже сплаченими сумами 
ПДВ, що важко назвати справедливим. 

Єдина ситуація, коли на думку ДПАУ податкові зобов’язання 
після переходу на спрощену систему не виникатимуть, — прове-
дення відповідних розрахунків зі споживачами, тобто коригування 
вартості угоди на суму ПДВ. Інакше кажучи, сума ПДВ, яку було 
нараховано при відвантаженні, має бути при її отриманні суб’єк-
том малого підприємництва або сплачена до бюджету, або повер-
нена покупцеві. 

Підстав для включення отриманої суми оплати в об’єкт опо-
даткування з єдиного податку також немає, оскільки в протилеж-
ному випадку виникатиме подвійне оподаткування з податку на 
прибуток, тому що вартість відвантаженого товару підлягала 
включенню у валовий доход ще до переходу на спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності. 

Ситуація 4. Умови здійснення операції — такі ж, як і в 
ситуації 2, але до переходу використовувався касовий метод 
податкового обліку з ПДВ. 

При здійсненні такої операції до моменту переходу вартість 
відвантажених товарів була включена у валовий доход, але в 
податковому обліку з ПДВ така операція не відбивалася, тому що 
податкові зобов’язання збільшуються в момент зарахування кош-
тів на рахунок платника вже після переходу на єдиний податок. 
При одержанні оплати за товари (роботи, послуги) у період робо-
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ти на спрощеній системі виникають податкові зобов’язання з ПДВ 
без збільшення суми єдиного податку. 

Ситуація 5. Відвантаження здійснене до переходу на 
єдиний податок, оплата за рахунок бюджетних коштів 
відбуваються в період роботи на єдиному податку. 

До переходу на єдиний податок ні податкові зобов’язання з 
ПДВ, ані валовий доход не виникають, оскільки за обома видами 
податків момент збільшення податкових зобов’язань відповідає 
моменту оплати. При одержанні оплати суб’єкт малого підприєм-
ництва, що працює за 10-відсотковою ставкою єдиного податку, 
включає отримані кошти в об’єкт оподаткування єдиним податком, 
а платник єдиного податку за ставкою 6% додатково ще й 
збільшує податкові зобов’язання з ПДВ. 

Ситуація 6. Передоплата за товар (роботи, послуги) 
надійшла до переходу на спрощену систему, а відвантаження — 
після переходу. 

При одержанні передоплати, в тому числі й за рахунок 
бюджетних коштів (незалежно від застосовуваного методу подат-
кового обліку), податкові зобов’язання з ПДВ і валовий доход 
з’являються в момент одержання передоплати. Тому при завер-
шенні операції в період роботи за спрощеною системою оподатку-
вання, обліку та звітності єдиний податок по такій операції не 
сплачується, а у випадку застосування 6-відсоткової ставки подат-
кові зобов’язання по ПДВ у платника єдиного податку також не 
виникають. 

Ситуація 7. До переходу на спрощену систему була 
здійснена перша в рамках бартеру операція, а після переходу — 
заключна. 

У цьому випадку як метод податкового обліку з ПДВ, що 
застосувався при звичайній системі оподаткування, так і ставка 
єдиного податку, на яку переходить суб’єкт малого підприємни-
цтва, значення не мають. Податкові зобов’язання з ПДВ і валовий 
доход виникають при здійсненні першої в рамках бартеру опера-
ції, тобто до переходу на єдиний податок. Об’єкт оподаткування 
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єдиним податком — відсутній, тому що відсутня оплата коштами, 
а податкові зобов’язання з ПДВ у платника 6-відсоткового податку 
також не збільшуватимуться. 

Правда, при завершенні бартерних операцій, які розпочалися 
до переходу на спрощену систему оподаткування, існує один 
надзвичайно неприємний момент. Оскільки для платника єдиного 
податку, незалежно від обраної ним ставки, валові витрати не вра-
ховуються при обчисленні суми єдиного податку, здійснення заключ-
ної в рамках бартеру операції не сприятиме зменшенню податкових 
платежів (платники податку на прибуток у цей момент збільшують 
валові витрати на суму угоди, що дозволяє звести до нуля подат-
кові зобов’язання з податку на прибуток за такою операцією), тобто 
податкові "втрати" (у порівнянні зі звичайною системою оподатку-
вання) складатимуть 30% від суми угоди. Ще гірше ситуація для 
платників 10-відсоткового єдиного податку, що додатково втрачають 
право на податковий кредит при завершенні бартерної операції. 

Особливості сплати ПДВ, податку на прибуток і єдиного податку 
за описаними перехідними операціями в залежності від форми 
оплати і методу податкового обліку з ПДВ представлені в табл. 2.7. 

 
Таблиця 2.7 

 
Моменти появи податкових зобов’язань  

за операціями, що закінчуються після переходу  
на спрощену систему оподаткування [77] 

 

Операція 

Особливості 
оплати та 

метод подат-
кового обліку 

До переходу Після переходу 

Податко-
ві зобов’я-
зання з 
ПДВ 

Збіль-
шення 
валовог
о 

доходу 

Єдиний 
пода-
ток 

10% 

Єдиний 
пода-
ток 
6% 

Податкові 
зобов’я-
зання з 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 
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Відвантажен-
ня товару 
(виконання 
робіт, 
надання по-
слуг) — до 
переходу на 
єдиний пода-
ток, оплата — 
після пере-
ходу 

Оплата гро-
шовими кош-
тами, 
метод подат-
кового обліку 
з ПДВ — за пер-
шою з подій 

+ + – – – 

Оплата грошо-
вими коштами, 
касовий метод 
податкового 
обліку з ПДВ 

– + – – + 

Оплата за ра-
хунок бюджет-
них коштів 

– – + + + 

Закінчення табл. 2.7 
1 2 3 4 5 6 7 

Оплата — до 
переходу на 
єдиний пода-
ток, відванта-
ження товару 
(виконання ро-
біт, надання 
послуг) — 
після 
переходу 

Оплата гро-
шовими кош-
тами 

+ + – – – 

Оплата за 
рахунок 
бюджетних 
коштів 

+ + – – – 

Передоплата 
за експорт 

– + – – + 

Бартер (перша 
операція — до 
переходу, за-
ключна — 
після) 

Незалежно 
від методу 
податкового 
обліку з ПДВ 

+ + – – – 

 

Так само, як і при переході на єдиний 10-відсотковий податок, 
при відмові від роботи за спрощеною системою оподаткування, 
обліку та звітності, неврегульованими залишаються питання 
визначення податкових зобов’язань при здійсненні 
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перехідних операцій, не завершених на момент повернення 
на звичайну систему оподаткування. 

У даному випадку початок таких операцій відповідає періоду 
роботи за єдиним податком, а при їхньому завершенні суб’єкт 
малого підприємництва вже є платником і податку на прибуток, і 
ПДВ (якщо, звичайно, він підлягає реєстрації платником ПДВ 
відповідно до критеріїв Закону [12]). Це питання досліджувалося в 
роботах [68, 261, 265]. 

Розглянемо податкові аспекти найбільш типових ситуацій, що 
виникають при здійсненні таких операцій. З метою спрощення 
вважаємо, що після повернення на звичайну систему оподатку-
вання суб’єкт малого підприємництва реєструється платником 
ПДВ і виконує оподатковувані операції. 

Ситуація 8. Платник єдиного 10-відсоткового податку 
одержав передоплату за товари (роботи, послуги), а 
відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) 
здійснюються вже після його повернення на звичайну систему 
оподаткування. 

Відповідно до одного з останніх роз’яснень ДПАУ [213], 
для визначення податку на прибуток при загальній системі 
оподаткування суб’єкт підприємництва повинен врахувати в 
першому кварталі після повернення у валовому доході суму 
отриманої кінцевої оплати за угодою та аванс, отриманий в 
період сплати єдиного податку, а у валові витрати віднести 
витрати, що безпосередньо зв’язані з таким доходом, привели 
до його одержання і підтверджені документально. При цьому 
такий платник, на думку ДПАУ, повинен подати заяву про 
зменшення єдиного податку на суму податку, нарахованого на 
отриманий аванс у зв’язку зі збільшенням валового доходу на 
суму такого авансу після повернення на звичайну систему 
оподаткування. 

Подібне роз’яснення міститься й у Методичних рекомен-
даціях з адміністрування єдиного податку, що сплачується 
суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами — 
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при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності [215]. 

Відзначимо, що такий підхід не відповідає не тільки подат-
ковому законодавству, а й нормальній економічній логіці. Якщо 
керуватися ним, то і при переході на єдиний податок необхідно 
було б подавати заяву про повернення сплачених до моменту 
переходу податку на прибуток і ПДВ за незавершеною опе-
рацією й обкладати всю суму угоди єдиним податком, що 
суперечить і листу Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів і банківської діяльності [241], і роз’ясненням самої 
ДПАУ [178]. 

На наш погляд, після переходу на звичайну систему оподат-
кування, незалежно від того, який метод податкового обліку (касо-
вий чи за першою з подій) застосовується відносно даної операції, 
ані валовий доход, ані податкові зобов’язання з ПДВ не збіль-
шуються, оскільки отримана передоплата вже була обкладена 
єдиним податком, а останній містить у собі і податок на прибуток, і 
ПДВ. Така логіка поширюється і на платників 6-відсоткового єди-
ного податку в частці податку на прибуток, а що стосується ПДВ, 
то він уже був сплачений таким платником до повернення на зви-
чайну систему оподаткування. 

Ще одна точка зору на оподаткування таких операцій при 
поверненні з 10-відсоткового єдиного податку полягає в тому, 
що суб’єкт малого підприємництва має, крім сплати єдиного 
податку до моменту переходу, додатково одержати з покупця й 
додатково заплатити ПДВ уже після повернення на загальну 
систему оподаткування. Гадаємо, такий підхід зовсім невірний, 
оскільки, по-перше, в такому випадку з’являється подвійне 
оподаткування, а по-друге — момент виникнення податкових 
зобов’язань з ПДВ відноситься до періоду роботи на спрощеній 
системі, коли суб’єкт малого підприємництва не був платником 
ПДВ. 

У тому випадку, якщо передоплата отримана платником єди-
ного податку за ставкою 6% за експортну операцію, податкові 
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зобов’язання з ПДВ виникнуть за датою відвантаження на 
експорт, тобто вже при роботі зі звичайної системи оподаткуван-
ня. Якщо ж подібна ситуація виникає в платника 10-відсоткового 
єдиного податку, підстави для нарахування ПДВ відсутні, оскільки 
сплачений до повернення єдиний податок уже містив у собі ПДВ, 
незважаючи на те, що момент збільшення податкових зобов’язань 
виникає тільки після повернення. 

Ситуація 9. До повернення на загальну систему 
оподаткування платник єдиного податку за ставкою 10% 
відвантажив продукцію (надав послуги, виконав роботи), оплата 
за які здійснюється після моменту повернення. 

В об’єкт оподаткування єдиним податком така операція не 
попадає, тобто вона підлягає обкладанню ПДВ і податком на при-
буток уже після переходу. Разом з тим момент появи податкових 
зобов’язань з ПДВ буде залежати від застосовуваного методу 
податкового обліку. 

У випадку застосування касового методу податкові зобов’я-
зання, на думку автора, виникатимуть за датою надходження 
оплати на банківський рахунок платника. Такі ж податкові наслід-
ки спричиняє й оплата цієї операції за рахунок бюджетних 
коштів. 

При використанні після повернення на звичайну систему опо-
даткування методу податкового обліку "за першою з подій", 
момент виникнення податкових зобов’язань (відвантаження) при-
ходиться на період роботи зі сплатою єдиного податку, а момент 
оплати буде вже другою подією. Тобто, якщо буквально сприйма-
ти норму пп. 7.3.1 Закону [12], така операція взагалі має здійсню-
ватися в безподатковому режимі, що уявляється занадто лібе-
ральним. Більш прийнятним, з погляду економічної логіки, є інший 
підхід, відповідно до якого податкові зобов’язання і валовий доход 
з’являються в момент оплати, оскільки ця подія буде першою з 
моменту повернення суб’єкта малого підприємництва на звичайну 
систему. 
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За такими операціями при будь-якому методі податкового 
обліку з ПДВ слід звернути увагу ще на одну обставину: при 
укладанні угоди в період роботи на єдиному 10-відсотковому 
податку вартість операції встановлювалася без урахування ПДВ, 
але після повернення на загальну систему оподаткування 
суб’єкт малого підприємництва зобов’язаний нарахувати подат-
кові зобов’язання й сплатити ПДВ. Якщо не переглядати ціну 
угоди в зв’язку зі зміною умов оподаткування, ПДВ буде опла-
чуватися платником за рахунок власних коштів. Тому для того, 
щоб одержати з покупця додатково до встановленої договором 
ціни товару суму, що відповідає розміру податкових зобов’язань, 
необхідно відкоригувати угоду до моменту виникнення 
податкових зобов’язань. 

З точки зору оподаткування прибутку, в цій ситуації виникає 
питання щодо відображення в податковому обліку витрат, поне-
сених при роботі за спрощеною системою. ДПАУ достатньо лібе-
рально роз’яснила [231], що витрати, яких зазнав платник 
єдиного податку в зв’язку з виготовленням (придбанням) товарів 
(робіт, послуг), за умови їх документального підтвердження, 
можуть бути включені до складу його валових витрат у тому 
податковому періоді, на який приходиться надходження коштів 
від покупця (замовника) в оплату товарів (робіт, послуг). Тобто 
при переході на загальну систему оподаткування для 
визначення податкових зобов’язань з податку на прибуток 
підприємство має врахувати у валовому доході отриману суму 
коштів від покупця (замовника) в оплату товарів (робіт, послуг), а 
у валові витрати включити витрати, безпосередньо зв’язані з 
одержанням такого доходу. 

Ситуація 10. Умови здійснення операції — ті ж, що й у 
ситуації 9, але до повернення на загальну систему суб’єкт 
малого підприємництва сплачував 6-відсотковий єдиний 
податок. 
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При використанні касового методу податкового обліку з ПДВ 
так само, як і при оплаті за рахунок бюджетних коштів, оподат-
кування такої операції буде аналогічним ситуації 9. 

У випадку ж застосування методу обліку з ПДВ за першою 
подією податкові зобов’язання виникнуть у такого платника в 
момент відвантаження товару (надання послуг чи виконання робіт), 
а після повернення на звичайну систему оподаткування податкові 
зобов’язання по ПДВ нараховуватися вже не будуть. 

Ситуація 11. Бартер, перша з операцій якого 
здійснювалася на єдиному податку, а друга — після повернення 
на звичайну систему. 

При здійсненні першої в рамках бартеру операції, що відбу-
вається в період роботи на єдиному податку, об’єкт оподат-
кування відсутній (немає оплати коштами). При цьому в платника 
єдиного податку за ставкою 6% у момент здійснення першої 
операції з’являються податкові зобов’язання по ПДВ. 

Після повернення на загальну систему оподаткування відпо-
відно до Методичних рекомендацій з адміністрування єдиного 
податку [215] сума бартерної угоди обкладається податком на 
прибуток відповідно до Закону України "Про оподаткування при-
бутку підприємств" [11], тобто у суб’єкта малого підприємництва 
при будь-якій ставці єдиного податку з’являється валовий доход, 
а після закінчення заключної (балансуючої) операції або її части-
ни — валові витрати. 

Правда, в цьому листі нічого не говориться про ПДВ, подат-
кові зобов’язання відносно якого в колишнього платника 
10-відсоткового єдиного податку, на думку автора, також мають 
з’явитися після повернення, і про момент збільшення валового 
доходу і податкових зобов’язань. Виходячи з того, що появу 
валового доходу і податкових зобов’язань у момент повернення 
не регламентовано жодним нормативним документом, вважаємо, 
що цей момент відповідає проведенню заключної (балансуючої) 
операції, що й буде першою операцією для таких платників після 
придбання статусу платників ПДВ і податку на прибуток. 
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Ситуація 12. Договір про безкоштовну передачу товарно-
матеріальних цінностей (послуг, результатів робіт) укладений 
у період роботи на єдиному податку, а сама передача 
здійснюється вже при загальній системі оподаткування. 

Оскільки подібні операції оплати за товарно-матеріальні цін-
ності взагалі не передбачають, об’єкт оподаткування єдиним 
податком у період роботи за спрощеною системою оподатку-
вання, обліку та звітності не виникає. В момент повернення на 
загальну систему оподаткування підстави для появи податкових 
зобов’язань також відсутні, якщо укладення відповідного договору 
та відвантаження були здійснені в період роботи на спрощеній 
системі. Якщо ж відповідний договір був укладений до моменту 
повернення, а відвантаження передбачених ним товарно-мате-
ріальних цінностей — після, податкові зобов’язання з ПДВ, вихо-
дячи зі звичайних цін, виникатимуть в момент відвантаження 
(тобто вже після повернення на звичайну систему оподаткування) 
незалежно від того, якою була ставка єдиного податку. 

Особливості оподаткування операцій, що закінчуються після 
повернення на звичайну систему оподаткування, наведені в 
табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 
 

Моменти появи податкових зобов’язань  
за операціями, що закінчуються після повернення  

на звичайну систему оподаткування [77] 
 

Операція 

Особливості 
оплати та 

метод подат-
кового обліку 

До повернення Після повернення 
єдиний 
пода-
ток 

10% 

єдиний 
пода-
ток 6% 

податкові 
зобов’я-
зання з 
ПДВ 

збіль-
шення 
валовог
о доходу 

податкові 
зобов’я-
зання з 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 
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Передоплата — 
в період роботи 
на єдиному по-
датку, відван-
таження това-
ру (виконання 
робіт, 
надання пос-
луг) — після 
повернення 
на звичайну 
систему опо-
даткування 

Оплата грошо-
вими коштами, 
метод подат-
кового обліку 
з ПДВ зна-
чення не має 

+ + + – – 

Передоплата 
за експорт 

+ + – – –/+ 

Відвантажен-
ня — в період 
роботи на єди-
ному податку, 
оплата — піс-
ля повернен-
ня на звичай-
ну систему 
оподаткування 

Оплата грошо-
вими коштами, 
касовий 
метод подат-
кового обліку 
з ПДВ  

– – – + + 

Оплата за ра-
хунок бюджет-
них коштів 

– – – + + 

Оплата грошо-
вими коштами, 
метод відсот-
кового обліку з 
ПДВ — за пер-
шою з подій 

– – – + + 

Закінчення табл. 2.8 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Бартер (пер-
ша операція — 
до повернен-
ня, заключ-
на — після) 

Повернення з 
10-відсотковог
о єдиного по-
датку 

– – – + + 

Повернення з 
6-відсоткового 
єдиного податку 

– – + + – 
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Безкоштовна 
передача 
ТМЦ 

Повернення з 
10-відсотковог
о єдиного по-
датку 

– – – – + 

Повернення з 
6-відсоткового 
єдиного податку 

– – + – – 

 

Ще однією неврегульованою проблемою є оподаткування опе-
рацій, початок і завершення яких здійснюється при спрощеній 
системі оподаткування, але при різних ставках єдиного податку. 

У таких ситуаціях єдиною, з погляду оподаткування, відміною, 
крім розміру ставки самого єдиного податку, є зміна статусу 
суб’єкта малого підприємництва щодо податку на додану вартість. 
Ситуації такі в практиці роботи підприємств зустрічаються не так 
часто, і, очевидно, з цієї причини ДПАУ дотепер у жодному з 
роз’яснень такої проблеми не торкалася. 

У тому випадку, якщо юридична особа — суб’єкт малого підпри-
ємництва — переходить з 6-відсоткового на 10-відсотковий єдиний 
податок і до моменту переходу одержала передоплату за продукцію 
(товари, роботи, послуги), по-перше, отримана сума підлягає вклю-
ченню в об’єкт оподаткування єдиним податком ще до переходу, а 
по-друге, в момент її надходження на банківський рахунок підпри-
ємства виникають податкові зобов’язання з ПДВ незалежно від мето-
ду податкового обліку (крім випадку, коли передоплата отримана за 
експорт), тобто всі зобов’язання стосовно сплати основних подат-
ків уже виконані. При відвантаженні продукції після переходу на 
10-відсоткову ставку підстави для оподаткування відсутні, але при 
цьому втрачається право на податковий кредит, тому що суб’єкт 
малого підприємництва вже не є платником ПДВ. 

Значно цікавіша ситуація, при якій до такого переходу підпри-
ємство, що веде податковий облік "за першою з подій", відвантажило 
продукцію, але оплату ще не одержало. До переходу на ставку 10% 
єдиний податок не сплачувався (не було надходження коштів на 
рахунок підприємства), але податкові зобов’язання з ПДВ вже були 
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нараховані за відвантаженням. Після зміни ставки в момент надхо-
дження оплати за відвантажену продукцію виникає об’єкт оподатку-
вання єдиним податком, оскільки отримана оплата включається до 
складу виручки від реалізації на підставі ст. 1 Указу [3]. 

У той же час з позицій здорового глузду слід було б зменшити 
суму єдиного податку на суму нарахованого до переходу податко-
вого зобов’язання по ПДВ, оскільки єдиний 10-відсотковий податок 
містить у собі ПДВ (ст. 3 Указу [3]). Якщо цього не зробити, то 
порушується широко продекларований ДПАУ принцип недопущен-
ня подвійного оподаткування. Але, на жаль, в чинних законодавчих 
актах будь-які підстави для такого зменшення суми єдиного 
податку відсутні. Найбільш ймовірним у цій ситуації уявляється 
"жорсткий" підхід, при якому суб’єкт малого підприємництва несе 
істотні податкові втрати в результаті такого переходу. Крім втрати 
права на податковий кредит з ПДВ, він змушений буде двічі 
сплачувати податкові зобов’язання: перший раз — на загальних 
підставах до переходу, а другий — після переходу в складі єдиного 
податку. 

В аналогічній ситуації при касовому методі ведення податко-
вого обліку з ПДВ чи у випадку оплати за товар бюджетними 
коштами подвійного оподаткування не виникає, тому що єдиний 
10-відсотковий податок стягується при надходженні оплати, а до 
моменту переходу податкові зобов’язання не виникали ні щодо 
єдиного 6-відсоткового податку, ні відносно ПДВ. 

Якщо ставка єдиного податку змінюється з 10 на 6 відсотків і до 
цього моменту отримана передоплата, все оподаткування такої опе-
рації здійснюється до моменту переходу, оскільки при відвантаженні 
товару після зміни ставки на банківський рахунок підприємства за 
такою операцією вже нічого не надходить, а нарахування податкових 
зобов’язань з ПДВ призвело б до подвійного оподаткування (ПДВ 
уже був сплачений у складі 10-відсоткового єдиного податку). 

У ситуації, коли при такій зміні ставки першою подією (до 
переходу) було відвантаження товару, єдиний податок по ставці 
10% не сплачується. Після переходу незалежно від методу подат-
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кового обліку податкові зобов’язання і за єдиним 6-відсотковим 
податком, і за ПДВ (див. ситуацію 9) виникають у момент оплати. 

Особливості оподаткування операцій при зміні ставок єдиного 
податку наведені в табл. 2.9. 

 
Таблиця 2.9 

 
Моменти появи податкових зобов’язань за операціями, 
що здійснюються при зміні ставки єдиного податку 

 

Зміна 
ставки 

Операція 
Метод 

податкового 
обліку з ПДВ 

До зміни 
ставки єдиного 

податку 

Після зміни 
ставки єди-
ного податку 

єди-
ний 
пода-
ток 

податкові 
зобов’я-
зання з 
ПДВ 

єди-
ний 
пода-
ток 

податкові 
зобов’яз
ання з 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

З 6% 
на 

10% 

Передоплата — 
до зміни ставки 
єдиного податку, 
відвантаження 
товару (виконання 
робіт, надання 
послуг) — після 

Метод податко-
вого обліку зна-
чення не має 

+ + – х 

Передоплата за 
експорт 

+ – – х 

Відвантаження това-
ру — до зміни став-
ки єдиного податку, 
оплата — після  

Касовий метод – – + х 
Оплата за рахунок 
бюджетних коштів 

– – + х 

Метод першої з 
подій 

– + + х 

Закінчення табл. 2.9 
 

1 2 3 4 5 6 7 
З 

10% 
Передоплата — 
до зміни ставки 

Незалежно від 
методу обліку 

+ х – – 
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на 6% єдиного податку, 
відвантаження 
товару 
(виконання робіт, 
надання послуг) 
— після  

Передоплата за 
експорт 

+ х – – 

Відвантаження това-
ру — до зміни став-
ки єдиного податку, 
оплата — після  

Незалежно від 
методу обліку 

– х + + 

 
Суперечливим питанням при переході на 10-відсоткову 

ставку єдиного податку (як зі ставки 6%, так і зі звичайної системи 
оподаткування) є необхідність коригування сум ПДВ, сплачених 
(нарахованих) при придбанні товарно-матеріальних цінностей, які 
знаходяться на момент переходу в товарних залишках, а також 
сум ПДВ, що приходяться на недоамортизовану вартість 
основних фондів, придбаних до такого переходу. 

Справа в тому, що суми ПДВ при придбанні основних фондів, 
нематеріальних активів і товарно-матеріальних цінностей у період 
роботи на звичайній системі оподаткування підлягали включенню 
в податковий кредит (якщо, звичайно, такий суб’єкт малого під-
приємництва був зареєстрований платником ПДВ і виконував 
оподатковувані операції). Після переходу на 10-відсотковий єди-
ний податок (на відміну від 6-відсоткового, при якому податковий 
облік по ПДВ не змінюється) суб’єкт малого підприємництва пере-
стає бути платником ПДВ і виникає питання про відповідне збіль-
шення податкових зобов’язань. 

ДПАУ з цього приводу робить цілком однозначний висновок: 
податковий кредит коректувати потрібно в обов’язковому порядку, 
причому в момент такого переходу [147, 195, 223]. При цьому моти-
вується такий висновок посиланням на пп. 7.4.1, 7.4.3 і 7.4.4 Зако-
ну [12]. Інакше кажучи, ДПАУ прирівнює операції платника єдиного 
податку за ставкою 10% до неоподатковуваних операцій, а по-друге, 
аргументує необхідність корегування податкового кредиту тим, що 
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після переходу такий платник не може відносити вартість придба-
них раніше товарно-матеріальних цінностей до валових витрат. 

Висновок ДПАУ про необхідність корегування податкового креди-
ту уявляється неправомірним насамперед тому, що в пп. 7.4.3 Зако-
ну [12], який передбачає розподіл сум ПДВ між податковим кредитом 
і валовими витратами, мова йде про неоподатковувані операції. Цей 
підпункт Закону не є самостійним, він безпосередньо зв’язаний і є 
логічним продовженням пп. 7.4.2, у якому розглядається ситуація 
податкового обліку ПДВ, що сплачується (нараховується) платником 
у зв’язку зі здійсненням операцій, звільнених від ПДВ (ст. 5 Закону [12]), 
а також операцій, що не є об’єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3). Тому 
цілком природним є висновок: неоподатковувані операції містять у 
собі операції, що не є об’єктом оподаткування, і звільнені від ПДВ 
операції. Ніякої згадки про осіб, що не є платниками ПДВ, у пп. 7.4.3 
так само, як і в пп. 7.4.2, немає, а дорівнювати операції неплатників 
ПДВ до звільнених від оподаткування чи тих, що не є об’єктом 
оподаткування, — некоректно з погляду методології оподаткування. 

Суми ПДВ, сплачені (нараховані) при придбанні товарів, що 
знаходяться в момент переходу в залишках товарно-
матеріальних цінностей, були в свій час віднесені до податкового 
кредиту цілком правомірно, і ніяких законних підстав для їх 
виключення з податкового кредиту (або збільшення податкових 
зобов’язань) — немає. 

Крім того, 10-відсотковий єдиний податок містить у собі ПДВ, 
тобто в певній мірі заміняє його (на відміну від інших ситуацій, при 
яких суб’єкт підприємницької діяльності, не будучи платником ПДВ, 
ніяких інших податків замість ПДВ не сплачує). 

Додатковим аргументом на користь такого висновку є й те, 
що Закон [12] не містить норм, які регламентують проведення 
будь-яких перерахунків чи корегувань при анулюванні свідчення 
платника ПДВ [139]. 

Не менш складним є питання відображення в податковому 
обліку з ПДВ придбаних у період роботи на 10-відсотковому єди-
ному податку товарно-матеріальних цінностей, а також основних 
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фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації та 
залишаються в платника на момент повернення на звичайну 
систему оподаткування. При їхньому придбанні суб’єкт малого 
підприємництва права на податковий кредит по "вхідному" ПДВ не 
мав. У зв’язку з цим суми сплаченого ПДВ були включені ним до 
складу витрат, зв’язаних зі здійсненням підприємницької діяльно-
сті, а витрати, що підлягають амортизації, — до складу відповідної 
групи основних фондів чи у первісну вартість відповідного об’єкта 
нематеріальних активів або основних фондів першої групи. Ні те, 
ні інше ніяк не вплинуло на суму сплаченого єдиного податку. 

З поверненням на звичайну систему оподаткування будь-які 
підстави для збільшення податкового кредиту на суму ПДВ у вар-
тості таких нереалізованих запасів ТМЦ чи на недоамортизовану 
частину вартості основних фондів і нематеріальних активів, на 
нашу думку, відсутні. Зв’язане це з тим, що, по-перше, момент, 
при якому могло виникнути право на податковий кредит, прихо-
дився на період, коли суб’єкт малого підприємництва не був 
зареєстрований платником ПДВ; а по-друге — у нього відсутня 
податкова накладна, обидва екземпляри якої знаходяться у про-
давця, причому в цій накладній зафіксовано, що покупець не був 
на момент продажу платником ПДВ. Такої ж позиції дотримується 
і Держкомпідприємництва [134]. 

У випадку повернення зі спрощеної системи оподаткування 
на звичайну у Відомості про балансову вартість матеріальних 
ресурсів і малоцінних предметів і Відомості про балансову 
вартість товарних запасів за станом на момент переходу 
відбивається вартість запасів, придбаних у період сплати єдиного 
податку і не реалізованих протягом цього періоду (крім вартості 
товарів, витрати на придбання яких не включаються до складу 
валових витрат), у частці, що сплачена (компенсована) 
постачальникам [182]. 

Певні складнощі виникають у платника податку в зв’язку зі 
зміною системи оподаткування відносно перенесення балансо-
вих збитків на наступні податкові періоди відповідно до ст. 6 
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Закону [11]. Якщо до моменту переходу на спрощену систему 
оподаткування суб’єкт малого підприємництва мав такі збитки, 
процес їх перенесення на зменшення податкових зобов’язань 
наступних звітних (податкових) періодів припиняється в момент 
переходу на єдиний податок. У період застосування спрощеної 
системи права на зменшення податкових зобов’язань з єдиного 
податку така особа не має, а оподатковуваний прибуток у неї від-
сутній внаслідок незастосування в цей період норм Закону Украї-
ни "Про оподаткування прибутку підприємств". 

Після повернення на звичайну систему оподаткування вини-
кає питання про можливість зменшення податкових 
зобов’язань з податку на прибуток на суму збитків, 
понесених платником як до переходу на єдиний податок, так і в 
період застосування спрощеної систему оподаткування. Щодо 
збитків, які могли виникнути в період сплати єдиного податку, то їх 
перенесення не уявляється можливим внаслідок відсутності їх 
податкового обліку. Але цілком логічним уявляється продовження 
перенесення тих збитків, які виникли до застосування спрощеної 
системи (з урахуванням обмеження щодо максимального строку 
такого перенесення). 

Але, на жаль, ДПАУ [182] в цьому питанні займає більш 
фіскальну позицію: порядок перенесення балансових збитків на 
наступні податкові періоди застосовується тільки для тих 
балансових збитків, що виникли після переходу на загальну 
систему оподаткування. Таким чином, збитки, понесені суб’єктом 
підприємництва до переходу на єдиний податок, після повернення 
на звичайну систему оподаткування при обчисленні об’єкта 
оподаткування з податку на прибуток вже не враховуються, що, 
певна річ, обмежує права платників. 

Таким чином, проблеми визначення податкових зобов’язань 
платників при зміні системи оподаткування потребують подаль-
шого законодавчого врегулювання. 

Чинними законодавчими і нормативними документами, що 
регламентують застосування спрощеної системи оподаткування, 
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не передбачено якої-небудь специфіки податкового обліку довго-
строкових контрактів, і загальний порядок оподаткування 
єдиним податком застосовується до будь-яких договорів 
незалежно від терміну їх виконання. 

Під довгостроковими угодами (контрактами) розуміються 
будь-які угоди на виготовлення, будівництво, установку чи мон-
таж матеріальних цінностей, що входитимуть до складу 
основних фондів замовника чи складових частин таких основних 
фондів, а також на створення нематеріальних активів, зв’язаних 
з таким виготовленням, будівництвом, установкою чи монтажем. 
Обов’язковою умовою для таких угод є те, що плановий строк 
завершення такого контракту становитиме не менш, ніж 9 місяців 
з моменту здійснення перших витрат чи одержання авансу 
(передоплати). Довгострокові контракти мають особливий поря-
док оподаткування тільки за двома податками: податком на 
прибуток і ПДВ. 

Суб’єкт малого підприємництва, що застосовує спрощену 
систему, не є платником податку на прибуток, тому специфіка 
податкового обліку валового доходу і валових витрат при вико-
нанні довгострокових контрактів на нього не поширюється. 

Що стосується податку на додану вартість, то у випадку 
обрання 6-відсоткової ставки єдиного податку суб’єкт малого під-
приємництва — юридична особа — є платником ПДВ. 

Відповідно до пп. 7.3.7 Закону про ПДВ [12], датою виникнен-
ня податкових зобов’язань виконавця за контрактами, визнаними 
довгостроковими, є дата збільшення валового доходу виконавця 
довгострокового контракту. 

Це означає, що податковий облік з ПДВ довгострокових конт-
рактів базується на податковому обліку з податку на прибуток. Але 
в зв’язку з тим, що для платника єдиного податку дати збільшення 
валового доходу не існує, наведена вище норма до таких платни-
ків застосована бути не може. У цьому випадку дата виникнення 
податкових зобов’язань визначається в загальному порядку — за 
першою з подій (у випадку з довгостроковими договорами — це 
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надходження на розрахунковий рахунок платника передоплати чи 
авансу). 

Певні труднощі в зв’язку зі здійсненням довгострокових 
контрактів виникають в момент переходу платників на єдиний 
податок і при поверненні на звичайну систему оподаткування. 

Якщо на момент переходу на спрощену систему довгостро-
кові контракти не завершені, а передоплата (аванс) по них отри-
мана, то на цей момент не вся сума передоплати включена в 
об’єкт оподаткування з податку на прибуток. Відповідно, не 
повністю нараховані й податкові зобов’язання з податку на дода-
ну вартість. 

З переходом на спрощену систему сума передоплати, що не 
включена в об’єкт оподаткування податком на прибуток, вже не 
ввійде в базу оподаткування єдиним податком, а, значить, взага-
лі не буде обкладена будь-яким податком. З іншого боку, самого 
поняття довгострокового контракту при спрощеній системі не 
існує, а виходить, довгостроковий контракт (у розумінні податку 
на прибуток і ПДВ) припиняється в момент переходу на спро-
щену систему. Незважаючи на те, що ніяких перехідних поло-
жень, які б враховували розходження в податковому обліку 
довгострокових контрактів, в актах законодавства з єдиного 
податку не передбачено, автор вважає, що в такій ситуації вало-
вий доход платника в кварталі, що передує переходу на спро-
щену систему, необхідно збільшити на суму передоплати за 
довгостроковими контрактами, що залишилася. При цьому в 
останньому перед таким переходом місяці на цю же суму слід 
нарахувати й податкові зобов’язання по ПДВ. 

Тому при оцінці доцільності переходу на єдиний податок 
платників, що є виконавцями довгострокових контрактів, 
обов’язково необхідно враховувати цю додаткову обставину, що 
може істотно вплинути на рішення таких платників про перехід на 
спрощену систему. 

У випадку повернення на загальну систему оподаткування з 
системи спрощеної розпочаті до цього моменту контракти не 
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можуть бути класифіковані як довгострокові (навіть якщо предмет 
контракту і термін його виконання відповідають вимогам), оскільки 
сума попередньої оплати, що надійшла, уже була включена в 
об’єкт оподаткування єдиним податком. Тобто після повернення 
на звичайну систему оподаткування спеціальні правила податко-
вого обліку з податку на прибуток і ПДВ можуть бути застосовані 
тільки за тими довгостроковими контрактами, передоплата за 
якими надходить уже після такого повернення. 

2.1.8. Податковий облік, звітність 
і порядок сплати податку 

Суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, плат-
ники єдиного податку зобов’язані вести Книгу обліку доходів і 
витрат суб’єкта малого підприємництва — юридичної особи, яка 
застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
в порядку, передбаченому Наказом ДПАУ від 12.10.99 р. 
№554 [307]. 

За своєю суттю ця книга є базовою формою податкового 
обліку з єдиного податку. В ній у хронологічній послідовності на 
підставі первинних документів здійснюються записи про операції, 
що відбулися в звітному (податковому) періоді. 

Відповідно до п. 8 Порядку [307], суб’єкт малого підприємни-
цтва щомісячно підбиває підсумки з 3 до 7 граф наростаючим 
підсумком з початку року. 

Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована 
та мати пронумеровані сторінки. На останній сторінці вказу-
ється кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється 
підписом керівника, печаткою суб’єкта малого підприємництва 
та печаткою органу державної податкової служби, де зареєст-
рований суб’єкт малого підприємництва. Таким чином, відпо-
відне оформлення книги має бути завершене до початку діяль-
ності за спрощеною системою оподаткування, обліку та 
звітності. 
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Якщо сторінки в Книзі обліку доходів і витрат закінчилися, то 
суб’єкт малого підприємництва повинен завести нову Книгу обліку 
доходів і витрат, при цьому дата першого запису в новій Книзі 
повинна припадати на день, наступний за останнім днем запису, 
зробленим у Книзі, яка велась раніше. Приклад заповнення Книги 
наведений в табл. 2.10. 

 
Таблиця 2.10 

 
Книга обліку доходів і витрат суб’єкта 

малого підприємництва — юридичної особи, яка застосовує 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
 

№ 
п/п 

Дата та 
номер бан-
ківського 
або касо-
вого доку-
мента 

Сума ви-
ручки від 
реалізації 
продукції 
(товарів, 
робіт, по-
слуг), грн. 

Сума 
виручки 
від реа-
лізації 
основ-
них 

фондів, 
грн. 

Поза-
реаліза-
ційні 
доходи 
та ви-
ручка 
від іншої 
реаліза-
ції, грн. 

Загальна 
сума ви-
ручки та 
позареалі-
заційних 
доходів, 
грн. 

(гр. 3 + 4 + 5) 

Загальна 
сума витрат, 
здійснених у 
зв’язку з ве-
денням гос-
подарської 
діяльності, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
П/д №6 
від 06.01.0
1 

2 300-00     

2. 
П/д №29 
від 
08.01.01 

  186-20   

3. 
П/д №1 від 
08.01.01 

    4 136-18 

4. 
П/д №18 
від 
12.01.01 

 1 300-00    

... ... ... ... ... ... ... 
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88. 
П/д №27 
від 
19.01.01 

24 000-00     

Закінчення табл. 2.10 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Січень 
2001 р. 

Х 44 870-00 1 300-00 8 764-20 5 4934-20 36 542-88 

 
У графі 3 "Сума виручки від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)" відображається сума доходів, отриманих від вироб-
ництва та продажу продукції (товарів, робіт, послуг). 

У графі 4 "Сума виручки від реалізації основних фондів" 
відображається різниця між сумою, отриманою від реалізації 
цих основних фондів, та їх залишковою вартістю на момент 
продажу. 

У графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалі-
зації" відображаються суми, фактично отримані суб’єктом підпри-
ємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в 
касу від інших операцій: 

фінансовий результат від продажу цінних паперів, 
малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива; 

орендна плата; 
проценти; 
грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги; 
кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної 

давності; 
дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела 

виплати відповідно до Закону [11]. 
У графі 6 "Загальна сума виручки та позареалізаційних дохо-

дів" відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий 
(поточний) рахунок та в касу суб’єктом малого підприємництва від 
продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи 
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основні фонди, які належать суб’єкту малого підприємництва й 
реалізовані в звітному (податковому) періоді, позареалізаційні 
доходи та виручка від іншої реалізації. 

У графі 7 "Загальна сума витрат, здійснених у зв’язку з веден-
ням господарської діяльності" відображається фактична сума 
витрат, проведених з розрахункового (поточного) рахунку та каси 
підприємства, у зв’язку з продажем продукції (товарів, робіт, 
послуг), здійсненням фінансових операцій, а також від іншої 
діяльності. 

З точки зору методології справляння єдиного податку, вини-
кають сумніви щодо доцільності ведення податкового обліку юри-
дичних осіб — суб’єктів малого підприємництва — саме в тій 
формі, що затверджена ДПАУ. 

По-перше, як уже згадувалося, відповідно до Указу [3] поза-
реалізаційні доходи не передбачені в базі оподаткування, а 
виручка від іншої реалізації надходить на банківський (поточний) 
рахунок або в касу платника єдиного податку і повинна врахо-
вуватися в графі 3. Тобто графи Книги не відбивають встанов-
лений законодавством порядок формування бази 
оподаткування, а ретельне виконання Порядку заповнення Книги 
призведе до подвійного обліку (в графі 6) частини виручки від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

По-друге, відображення в графі 7 Книги загальної суми 
витрат, здійснених у зв’язку з веденням господарської діяльності, 
є недоцільним, оскільки не впливає на розмір податкових зобов’я-
зань платника. Необхідність обліку витрат саме в цій формі не 
можна обґрунтувати відсутністю їх обліку взагалі, тому що суб’єкт 
малого підприємництва — юридична особа — веде 
бухгалтерський облік витрат методом подвійного запису і у 
відповідних бухгалтерських регістрах. 

До того ж будь-які нормативні акти або рекомендації щодо 
порядку відображення в Книзі витрат, здійснених у зв’язку з 
веденням господарської діяльності, до цього часу відсутні. 
Специфіка єдиного податку не дозволяє застосовувати в цьому 
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випадку методику ведення обліку витрат, що застосовується в 
оподаткуванні прибутку або в прибутковому податку з громадян. 
Внаслідок цього не буде помилкою віднесення до витрат суб’єкта 
малого підприємництва витрат подвійного призначення у випадку 
невиконання спеціальних вимог (наприклад, витрати на рекламу 
або на професійну підготовку та перепідготовку кадрів можуть 
включатися у витрати підприємства без будь яких обмежень). 

Ще одне питання, що стосується обліку витрат, полягає в 
тому, що на платників єдиного податку не поширюється дія норм 
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" [11], а 
термін "господарська діяльність", з якою мають бути зв’язані ці 
витрати, визначений в ст. 1 цього законодавчого акта (хоча прак-
тичне його застосування виходить далеко за межі податку на 
прибуток підприємств). 

Разом з тим слід відзначити, що в даному випадку ДПАУ 
виконувала вимоги Указу [3], статтею 4 якого їй були надані 
повноваження щодо розробки форми і порядку ведення саме 
книги обліку доходів і витрат, тобто вимога щодо ведення обліку 
витрат ґрунтується на нормах чинного податкового законо-
давства. У даному випадку економічній логіці не відповідає сам 
Указ [316]. 

Крім Книги обліку доходів та витрат, суб’єкт малого підприєм-
ництва — юридична особа — зобов’язана вести ще й касову 
книгу. 

Тривалість податкового періоду, який встановлено для 
платників єдиного податку — юридичних осіб, — дорівнює одному 
кварталу, що в принципі відповідає тривалості податкових 
періодів за тими податками і зборами, що замінюються єдиним 
податком (винятком є податок на додану вартість, за яким для 
більшості платників встановлено місячний податковий період). 

Звітний період при спрощеній системі оподаткування дорів-
нює податковому, тобто податкова звітність подається в органи 
державної податкової служби після закінчення кожного кварталу. 
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Форма податкової звітності, приклад заповнення якої наведе-
ний на рис. 2.7, затверджена Наказом ДПАУ від 12 жовтня 1999 р. 
№553 [312] окремо для платників єдиного податку за ставкою 6% і 
за ставкою 10%, але відмінність між ними полягає тільки в розмірі 
ставок (графи 5 – 7). 
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З атверджено	Наказом	Державної	податкової	адміністрації	України
від	12	жовтня	1999	р.	№553

РОЗ РАХУНОК
СПЛАТИ	Є ДИНОГО	ПОДАТКУ	С УБ ’Є КТОМ	МАЛОГО	ПІДПРИЄМНИЦТВА	—

ЮРИДИЧНОЮ	ОСОБОЮ,	ЩО	С ПЛАЧУЄ 	ПОДАТОК	З А	С ТАВКОЮ	6 	В ІДСОТКІВ
за	II	квартал	2002 	року

До	державної	податкової	адміністрації	(інспекції)	по	Дзержинському	району	м.	Харкова
Назва	суб’єкта	малого	підприємництва	—	юридичної	особи	ПП	"Альфа"
61187,	м.	Харків,	пр.	Перемоги,	18,	тел._____37-99-00____________

(адреса,	телефон	платника)
Ідентиф ікаційний	код	за	Є ДРПОУ 3 0 5 8 8 1 1 5

(тис.	грн.)
у	тому	числі

№
п/п Показники

Код
ряд-
ка

З а
звіт-
ний
квар-
тал

перший
місяць

кварталу

другий
місяць

кварталу

Наростаю-
чим	підсум-
ком	з	почат-
ку	звітного

року
1 С ередньооблікова	чисельність	пра-

цюючих	(чол.)
01 22 20 24 21

2 Виручка	від	реалізації	продукції	(то-
варів,	робіт,	послуг)	без	урахування
акцизного	збору*

02 126,0 38,1 47,2 214,3

3 Виручка	від	реалізації	основних	фондів** 03 44,1 – 44,1 76,2
4 Всього	виручка	від	реалізації

(рядок	02	+ 	рядок	03)
04 180,1 38,1 91,3 290,5

5 Нараховано	єдиного	податку	за
ставкою	6% 	(рядок	04	×	6	:	100)

05 10,2 2,3 5,5 18,4

6 Ф актично	сплачено	єдиного	податку
за	ставкою	6% 	(за	даними	платника)

06 8,8 2,3 5,5 16,0

7 Підлягає	до	сплати	за	ставкою	6% 	(за
даними	платника)	(рядок	05	–	рядок	06)

07 1,4 – – 1,4

*	 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).

**	 У	 разі	 здійснення	 операції	 з	 продажу	 основних	 фондів	 виручкою	 від	 реалізації
вважається	 різниця	 між	 сумою,	 отриманою	 від	 реалізації	 цих	 фондів,	 та	 їх	 залишковою
вартістю	на	момент	продажу.

Дата	подання	розрахунку	18	червня	2002	року

Керівник	суб’єкта	малого	підприємництва __________
(підпис)

____Петренко	П.П.___
(прізвище,	ініціали)

	М.	П.

Головний	бухгалтер __________
(підпис)

_____Іваненко	І.І._____
(прізвище,	ініціали)

Проведення	нарахованого	єдиного	податку	за	особовим	рахунком	платника	податку:
С ума: ____________________

(до	нарахування)
тис.	грн. С ума: __________________

(до	зменшення)
тис.	грн.

Дата	_______________	____	року С лужбова	особа	ДПА	(ДПІ)	______  
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Рис. 2.7. Приклад заповнення розрахунку сплати єдиного 
податку 

Строки подання податкової звітності та перерахування подат-
ку, встановлені Указом [3] і Законом України "Про порядок пога-
шення зобов’язань платника податків перед бюджетами і держав-
ними цільовими фондами" [10], суттєво розрізняються (табл. 2.11). 

 
Таблиця 2.11 

 
Строки подання Розрахунку і погашення податкових 

зобов’язань з єдиного податку 
 

Строки Указ [3] Закон [10] 
подання 
податкової 
звітності 

до 20 числа місяця, що 
наступає за звітним (по-
датковим) періодом 

протягом 40 календарних днів, наступ-
них за останнім календарним днем 
звітного (податкового) кварталу  

сплати 
податку 

щомісяця не пізніше 
20 числа наступного 
місяця  

протягом 10 календарних днів, 
наступних за останнім днем 
відповідного граничного строку, 
передбаченого для подання 
податкової декларації 

 
Відповідно до ст. 4 Указу [3] за результатами господарської 

діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб’єкти 
малого підприємництва — юридичні особи — подають до органу 
державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає за 
звітним (податковим) періодом: 

розрахунок про сплату єдиного податку; 
декларацію про сплату податку на додану вартість (в разі 

обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків); 
платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний 

період з позначкою банку про зарахування коштів. 
Термін сплати податку, встановлений Указом, — щомісячно, 

не пізніше 20 числа наступного місяця. Таким чином, законодав-
ством встановлена обов’язковість сплати авансових внесків за єди-
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ним податком, хоча ці щомісячні платежі авансовими внесками 
прямо не названі. Сума платежів за перший, другий і третій місяці 
дорівнюватиме податковим зобов’язанням за звітний (податковий 
період). 

При сплаті авансових платежів (за перший і другий місяці 
кварталу) податкова звітність не подається, а значить, податкові 
зобов’язання не підлягають декларуванню. Це означає, що строк 
їх сплати — не пізніше 20 числа наступного місяця, а це 
відповідає строку сплати місячних авансових внесків, 
встановленому законом [10, пп. 4.1.4 "а"]. 

Між строками подання податкової звітності і сплати податку, 
встановленими Указом для квартального податкового періоду, 
існує суттєва розбіжність, джерелом якої є обов’язкова вимога 
подання документів про сплату податку одночасно з Розрахунком. 
Тобто єдиний податок за відповідний квартал має бути сплачений 
не "не пізніше", а "до" 20 числа місяця, наступного за останнім 
місяцем звітного кварталу. Тому при сплаті податку за останній 
місяць кварталу останнім днем сплати буде не 20, а 19 число 
наступного за закінченням кварталу місяця. Інакше кажучи, подат-
кове зобов’язання спершу сплачується, а вже потім узгоджується, 
що не відповідає загальним принципам сплати податків. Це 
означає, що сплата податку 20 числа призведе до запізнення 
подання Розрахунку й може спричинити застосування фінансових 
санкцій. При сплаті щомісячних платежів за перший і другий місяці 
кварталу ця проблема не виникає, тому що розрахунок всередині 
кварталу не подається. 

Після вступу (з першого квітня 2001 року) в силу Закону [10] 
виникає ще одна проблема щодо строків подання звітності й 
погашення податкового зобов’язання за наслідками кварталу. 
Справа в тому, що, відповідно до пп. 4.1.4 "б" цього законодавчого 
акта, податкові декларації подаються протягом 40 календарних 
днів, наступних за останнім календарним днем звітного (подат-
кового) кварталу. А для погашення податкового зобов’язання 
платник має ще десять календарних днів. Тобто строки, які вста-
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новлені в Указі, не відповідають цій вимозі закону. Відповідно до 
цього закону податкове зобов’язання спочатку узгоджується (шля-
хом подання Розрахунку, який і є, за своєю суттю, податковою 
декларацією) і лише потім погашається. 

На думку автора [76], це протиріччя має вирішуватися на 
користь норм, встановлених Законом, які мають пріоритет перед 
відповідними нормами Указу. Хоча слід відзначити, що ДПАУ [211] 
наполягає на застосуванні строків, визначених саме Указом [3]. 

При поданні декларації та сплаті податку застосовується 
загальне правило, встановлене пп. 4.1.5 Закону [10]: якщо остан-
ній день строку подання податкової декларації припадає на вихід-
ний або святковий день, то останнім днем строку вважається 
наступний за вихідним або святковим робочий день. У випадках 
апеляційного узгодження суми податкового зобов’язання платник 
податків зобов’язаний самостійно погасити її узгоджену суму, а 
також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом десяти 
календарних днів, наступних за днем такого узгодження. 

Суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи — від-
повідно до ст. 3 Указу сплачують єдиний податок на окремий 
рахунок відділень Державного казначейства України. Відділення 
Державного казначейства України наступного дня після надхо-
дження коштів перераховують суми єдиного податку в таких 
розмірах: 

до Державного бюджету України — 20 відсотків; 
до відповідного місцевого бюджету — 23 відсотки; 
до Пенсійного фонду України — 42 відсотки; 
на обов’язкове соціальне страхування — 15 відсотків (у тому 

числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення — 
4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються 
відповідно до законодавства у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та 
похованням. 

Слід звернути увагу, що податкові зобов’язання з єдиного 
податку мають бути погашені виключно в грошовій формі. 
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Відповідно до статті 217 Цивільного кодексу Україн-
ської РСР [39] зобов’язання припиняється заліком зустрічної одно-
рідної вимоги, термін якої наступив чи термін якого не визначений 
або визначений моментом вимоги. Однак, у відповідності зі стат-
тею 2 цього кодексу, він не застосовується до майнових відносин, 
заснованих на адміністративному підпорядкуванні однієї сторони 
іншій, а також до бюджетних і податкових відносин. 

Крім того, у відповідності зі статтею 6 Закону України від 
20.12.2001 №2905-ІІІ "Про Державний бюджет України на 2002 рік", 
заборонене здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій 
формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, 
бартерних операцій і заліку зустрічних платіжних вимог у фінансо-
вих установах, за винятком операцій, зв’язаних з державним 
боргом України. 

Таким чином, суб’єкт малого підприємництва — юридична 
особа, що перейшла на спрощену систему оподаткування, обліку 
та звітності зі сплатою єдиного податку — не може припинити свої 
зобов’язання щодо сплати єдиного податку шляхом проведення 
розрахунків заліком взаємної заборгованості [229]. 

Суб’єкти малого підприємництва несуть відповідальність за 
правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків 
та сплати сум єдиного податку згідно з законодавством України, 
тобто будь-які спеціальні норми щодо пені і штрафних санкцій для 
єдиного податку не застосовуються. 

За прострочення сплати єдиного податку на суму податкового 
боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) нара-
ховується пеня, розмір якої визначається, виходячи з розрахунку 
120 відсотків річних облікової ставки Національного банку 
України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або 
на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з 
величин таких ставок є більшою за кожний календарний день 
прострочення у його сплаті [214]. 

Платник єдиного податку, що не подає у встановлені Зако-
ном [10] строки Розрахунок, сплачує штраф у розмірі десяти 
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке 
неподання або затримку. У разі, коли податковий орган самостій-
но визначає суму податкового зобов’язання з єдиного податку в 
зв’язку з неподанням Розрахунку, додатково до цієї штрафної 
санкції сплачується штраф у розмірі десяти відсотків суми подат-
кового зобов’язання за кожний повний або неповний місяць 
затримки податкової декларації, але не більше п’ятдесяти відсот-
ків від суми нарахованого податкового зобов’язання та не менше 
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Слід зазначити, що згадані штрафи зв’язані з ненаданням чи 
несвоєчасним наданням податкової декларації, а основна форма 
податкової звітності з єдиного податку носить іншу назву — роз-
рахунок. Разом з тим термін "податкова декларація" в розумінні 
Закону [10] не обмежується тільки формами звітності, що мають 
таку назву, оскільки, відповідно до п. 1.11 цього законодавчого 
акта, під податковою декларацією розуміється документ, що пода-
ється платником контролюючому органу в терміни і за формою, 
установленим законодавством, на підставі якого здійснюється 
нарахування та/або сплата податку, збору (обов’язкового платежу). 
Оскільки нарахування податкових зобов’язань з єдиного податку 
для юридичних осіб — суб’єктів малого підприємництва — здійсню-
ється саме на підставі розрахунку, порушення термінів його подання 
спричинить за собою застосування відповідних штрафних санкцій. 

У тому випадку, коли податкове зобов’язання донарахо-
вується органом податкової служби в зв’язку з виявленим у ході 
документальної перевірки заниженням податкового зобов’язання 
з єдиного податку, платник зобов’язаний сплатити штраф у 
розмірі п’яти відсотків від суми недоплати за кожний з податкових 
періодів (кварталів), починаючи з податкового періоду, на який 
припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на 
який припадає отримання таким платником податків податкового 
повідомлення від податкового органу, але не більше двадцяти 
п’яти відсотків такої суми та не менше десяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 
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Якщо податкове зобов’язання донараховується органом 
податкової служби в зв’язку з виявленими арифметичними або 
методологічними помилками в поданому платником Розрахунку, 
які призвели до заниження суми податкового зобов’язання, — 
сплачується штраф у розмірі п’яти відсотків суми донарахованого 
податкового зобов’язання, але не менше одного неоподатковува-
ного мінімуму доходів громадян. 

У разі коли платник єдиного податку не сплачує узгоджену 
суму податкового зобов’язання протягом граничних строків, він 
зобов’язаний сплатити штраф (незалежно від застосування інших 
штрафних санкцій) у таких розмірах: 

при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім 
днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового 
зобов’язання, — у розмірі десяти відсотків такої суми; 

при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступ-
них за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми 
податкового зобов’язання, — у розмірі двадцяти відсотків такої 
суми; 

при затримці, що є більшою 90 календарних днів, наступних 
за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми подат-
кового зобов’язання, — у розмірі п’ятдесяти відсотків такої суми. 

Термін подання податкової звітності має безпосереднє відношен-
ня до застосування штрафних санкцій за несплату податкового зобов’я-
зання. Так, у листі Держкомпідприємництва [142] зроблений цілком 
обґрунтований висновок про можливість застосування штрафних 
санкцій, передбачених п. 17.1.7 Закону [10] при наявності двох умов: 

податкове зобов’язання повинне бути узгодженим; 
граничні терміни сплати узгодженого податкового зобов’язан-

ня порушено. 
Іншими словами, у випадку, якщо платник єдиного податку — 

юридична особа — порушив встановлений законодавством строк 
сплати податку (не пізніше 20 числа місяця, що наступає за звіт-
ним), застосувати до нього фінансові санкції за несплату узгодже-
ного податкового зобов’язання можна тільки після 10 календарних 
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днів після закінчення граничного терміну подання податкової 
декларації за відповідний квартал, тобто не раніше 50 календар-
них днів після закінчення цього кварталу. 

Якщо платник єдиного податку до початку його перевірки 
податковим органом самостійно виявляє факт заниження 
податкового зобов’язання, а також самостійно погашає суму 
недоплати та штраф у розмірі десяти відсотків суми такої 
недоплати, інші штрафні санкції, а також адміністративні штрафи 
за відповідні правопорушення не застосовуються. 

Питання виправлення помилок у визначенні податкових 
зобов’язань з єдиного податку висвітлено в спеціальному подат-
ковому роз’ясненні, затвердженому Наказом ДПАУ від 
20.02.2002 р. №81 [284]. При виявленні помилки остання повинна 
бути виправлена шляхом подання нового звітного документа 
податкової звітності за той період, у якому знайдена помилка була 
допущена. При цьому, крім уточненого розрахунку, подається 
також і довідка (приклад її заповнення наведений на рис. 2.8), у 
якій, власне, й визначається сума заниження (завищення) 
податкових зобов’язань і сума самостійно нарахованого штрафу. 

Самостійне погашення недоїмки і сплата 10-відсоткового 
штрафу за умови подання уточненого розрахунку і довідки, якщо 
все це здійснено платником до початку його перевірки контро-
люючими органами, звільняє платника від застосування інших 
штрафних санкцій і адміністративних штрафів. 

Безумовно, позитивним моментом у цьому документі є хоча й 
непряме, але все ж таки підтвердження того, що у випадку 
завищення податкових зобов’язань 10-відсотковий штраф не 
застосовується (при недоплаті в Довідці заповнюються два рядки: 
8 і 10, а при завищенні суми сплаченого податку — тільки рядок 
9). 

Правда, у передостанньому абзаці податкового роз’яснення 
приведена одна цікава деталь: якщо платник подав уточнений роз-
рахунок, але не сплатив суму недоплати і штраф, він, по-перше, 
підлягає тематичній перевірці, а по-друге, до нього можуть бути 
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застосовані штрафні санкції згідно з п. 17.1.7 закону [10]. У цьому 
уточненні прямо нічого не говориться про можливість застосуван-
ня до такого платника адміністративних штрафів, хоча така мож-
ливість — цілком очевидна. Крім того, при буквальному 
прочитанні цієї норми виходить, що у випадку виявлення і 
виправлення помилки в минулих податкових періодах, що 
привела до переплати податку, тематична перевірка такому 
платнику забезпечена. 
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Додаток
до	Наказу	ДПА	України	від	20	лютого	2002	р.	№81

"Щодо	затвердження	податкового	роз’яснення"

ДОВ ІДКА
про	с уми	єдиного	податку, 	які	збільшують	або	зменшують	податкові

зобов’язання	в	результаті	виправлення	с амос тійно	виявленої	помилки,
допущеної	в	попередніх	звітних	періодах

1.	Платник	____________ПП."Альфа"_______________________________________
(назва	підприємства)
2.	Адреса:	61187,	м.	Харків,	пр.	Перемоги,	18,	_____________________________
3.	Телефони	посадових	осіб	підприємства	_____37-99-00___________________

4.	Ідентифікаційний	код	платника	згідно	з	ЄДРПОУ 3 0 5 8 8 1 1 5
5.	Податковий	період	_ІІ_	квартал	_2002_	року
Довідка	 подається	 до	 державної	 податкової	 інспекції	 (адміністрації)	 в	 Дзер-

жинському	районі	м.	Харкова
6.	Дата	подання	Довідки	"15"	липня	2002	року
7.	Податковий	період	_IV__	квартал	_2001_	року,	за	який	виявлено	помилку
8.	 С ума	 самостійно	 виявленого	 єдиного	 податку,	 яка	 збільшує	 податкові

зобов’язання	в	зв’язку	з	виправленням	помилок	_8,2	тис.	грн.___________________
(одиниця	виміру:	тис.	грн.)

9.	С ума	самостійно	виявленого	єдиного	податку,	яка	зменшує	податкові
зобов’язання	в	зв’язку	з	виправленням	помилок	____________–_________________

(одиниця	виміру:	тис.	грн.)
10.	 С ума	 самостійно	 нарахованого	 штрафу	 в	 розмірі	 десяти	 відсотків	 суми

недоїмки,	яка	виникла	в	результаті	виявлення	помилок	_____0,82	тис.	грн._______
(одиниця	виміру:	тис.	грн.)

Наведена	інформація	є	правильною

Керівник __________________П.	Петренко________________
(підпис,	прізвище)

М.	П.

Проведення	 суми	 самостійно	 виявленого	 податку,	 яка	 збільшує	 податкові
зобов’язання	 в	 зв’язку	 з	 виправленням	помилок	 за	особовим	рахунком	платника
єдиного	податку

С ума	(пункт	8)	__________________________________________________	тис. 	грн.
Проведення	суми	самостійно	виявленого	податку,	яка	зменшує	податкові

зобов’язання	в	зв’язку	з	виправленням	помилок	за	особовим	рахунком	платника
єдиного	податку

С ума	(пункт	9)	__________________________________________________	тис. 	грн.
Проведення	нарахованого	штрафу	за	особовим	рахунком	платника	єдиного

податку
С ума	(пункт	10)	_________________________________________________	тис. 	грн.
Дата	"___"	____________	200_	року

С лужбова	особа	ДПІ	(ДПА)	______________________________________________
(підпис,	прізвище)  

 
Рис. 2.8. Приклад заповнення довідки про суми єдиного 
податку, які збільшують або зменшують податкові 
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зобов’язання в результаті виправлення самостійно 
виявленої помилки 

Разом з тим слід зазначити, що в цьому документі, на відміну 
від аналогічного податкового роз’яснення стосовно податку на 
прибуток, відсутні конкретні рекомендації щодо того, за якою фор-
мою повинен подаватися уточнений розрахунок. Справа в тому, 
що форма Розрахунку єдиного податку була змінена в 1999 році в 
зв’язку з введенням у дію нової редакції Указу [3]. На думку авто-
ра, слід застосовувати ту форму розрахунку, яка діяла в подат-
ковому періоді, за який виявлено порушення. Так, при виявленні 
помилки за ІІ квартал 1999 року юридична особа — платник єди-
ного податку — повинна подавати уточнений розрахунок за фор-
мою, затвердженою скасованим Наказом ДПАУ від 13.10.98 р. 
№475. 

Специфікою єдиного податку є те, що перехід на спрощену 
систему і повернення на звичайну систему оподатковування, крім 
ситуацій обов’язкового повернення, здійснюється за рішенням 
платника. Тому цілком ймовірною є ситуація, коли суб’єкт підпри-
ємницької діяльності, що працює за звичайною системою оподат-
кування, виявляє помилку за той період, коли він застосовував 
спрощену систему. На нашу думку, у цьому випадку, хоча такий 
суб’єкт вже й не є платником єдиного податку, слід подати 
уточнений розрахунок і довідку (а при наявності недоїмки — пога-
сити її та сплатити 10-відсотковий штраф) саме за єдиним подат-
ком. Правда, при цьому неясний механізм відображення такої 
операції органами податкової служби в особистій картці платника. 

Податкове роз’яснення не містить будь-яких особливостей 
щодо термінів давнини. Якщо читати його дослівно, вийде, що уточ-
нений розрахунок і довідку потрібно подавати незалежно від того, 
за який період виявлена помилка. У цьому питанні слід 
керуватися загальними засадами ст. 15 закону [10], відповідно до 
якого термін "податкової" давнини дорівнює 1095 календарним 
дням. Тому будь-які помилки, виявлені платником податків чи 
податковими органами після закінчення терміну 1095 днів, що 
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настає за останнім днем подання розрахунку, не підлягають 
виправленню; суми відповідних податків не донараховуються і не 
повертаються, а викладений порядок виправлення помилок не 
застосовується. 

2.2. Спеціальний торговий патент 

2.2.1. Економічна сутність і сфера застосування 

Спеціальний торговий патент як альтернативний спосіб опо-
даткування передбачений Законом України "Про патентування дея-
ких видів підприємницької діяльності" [13], починаючи з 1998 року. 

Відповідно до п. 2.1 ст. 2 цього закону (в редакції Закону 
України від 10.02.98 р. №102/98) спеціальний торговий патент — 
це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта підприєм-
ницької діяльності на особливий порядок оподаткування відповід-
но до цього Закону. 

Разом з тим спецпатент як альтернативна система передба-
чає не тільки зміни в оподаткуванні тієї особи, яка його придбала, 
але й спрощений порядок податкового обліку та розрахунків зі 
споживачами. 

Аналіз практики застосування спецпатенту свідчить про 
поширеність цієї альтернативної системи оподаткування. 

Так, за даними ДПАУ [323], за дев’ять місяців 2001 р. на тери-
торіях проведення експерименту (без урахування м. Білгород-
Дністровського, смт. Затока, смт. Сергіївка, де спецпатент введе-
но з середини 2002 року) з 8 907 суб’єктів підприємництва, діяль-
ність яких підлягає патентуванню, 5 908 суб’єктів, або 66,3%, 
придбали спеціальні торгові патенти. Порівняно з відповідним 
періодом 2000 р. це більше на 583 суб’єкти, або на 10,9%. 

Усього за дев’ять місяців 2001 року в Україні суб’єктами під-
приємництва (як юридичними, так і фізичними особами) придбано 
14 887 торгових патентів, у тому числі 8 700 спеціальних, або 
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58,4% від загальної кількості. Порівняно з відповідним періодом 
2000 р. кількість придбаних спеціальних патентів збільшилась на 
1 243, або на 16,7%. Від придбання торгових патентів на терито-
ріях, де проводиться експеримент, до місцевого бюджету надійшло 
26 422,6 тис. грн., із них за спеціальні патенти — 20 700,4 тис. грн., або 
78,3%. 

Враховуючи те, що більша частина з цих платників мала 
змогу перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності, але обрала саме спеціальний патент, ця система опо-
даткування виявилася більш прийнятною для суб’єктів господарю-
вання внаслідок її особливостей. 

Крім основного законодавчого акта [13], нормативну базу 
застосування спеціального патенту складають такі нормативні 
документи: 

1) Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. 
№826 "Про затвердження переліку територій, на яких у порядку 
експерименту застосовується спеціальний торговий патент" [269]; 

2) Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію 
торгових патентів (затверджено Постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 липня 1998 р. №1077) [288]; 

3) Порядок зарахування коштів, одержаних від продажу спе-
ціальних торгових патентів, затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України від 4 червня 1998 р. №801 [302]; 

4) Порядок ведення бухгалтерського обліку суб’єктами підпри-
ємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 18 трав-
ня 1998 р. №688 [296]; 

5) Про затвердження переліку послуг, що належать до побу-
тових і підлягають патентуванню. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27 квітня 1998 р. №576 [44]; 

6) Порядок заповнення торгового патенту, затверджений 
Наказом Головної державної податкової інспекції України від 
25 квітня 1996 р. №33 (зі змінами і доповненнями) [301]; 
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7) Порядок обліку плати за спеціальний торговий патент, 
затверджений Наказом Державної податкової адміністрації Украї-
ни від 3 вересня 1999 р. №477 [303]. 

Таким чином, принциповою відмінністю спецпатенту від 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності є зако-
нодавче врегулювання цієї альтернативної системи в спе-
ціальному податковому законі та достатньо розвинена норма-
тивна база, що значно звужує сферу роз’яснень органів 
податкової служби та інших органів державної виконавчої влади. 

Слід відзначити, що спеціальний торговий патент є одним із 
різновидів торгових патентів, а плата за патенти передбачена в 
переліку загальнодержавних податків і зборів, затвердженому 
Законом України "Про систему оподаткування" [5], тобто спецпа-
тент має цілком легітимний характер. Разом з тим спецпатент все 
ж таки не згадується в багатьох спеціальних податкових законах, 
що регулюють окремі податки (податок на прибуток підприємств, 
податок на додану вартість та ін.), що спричиняє певні проблеми й 
суперечності і є "бомбою уповільненої дії". 

Принципова характеристика спецпатенту (і відмінність від 
інших альтернативних систем оподаткування) полягає в тому, що 
спеціальний патент може бути класифікований як 
розкладний податок, тобто його ставки встановлюються 
органами місцевого самоврядування, виходячи з суми бюджетних 
надходжень від податків і зборів, які замінюються спецпатентом. 
Такий принцип визначення податкових зобов’язань при науково-
обґрунтованому підході може забезпечувати відсутність втрат 
місцевих бюджетів внаслідок запровадження цієї альтернативної 
системи оподаткування, тому спеціальний патент, з точки зору 
інтересів держави, є більш вигідним варіантом порівняно з єдиним 
податком. 

Відмінною рисою спецпатенту від інших альтернативних систем 
оподаткування також є те, що його запровадження та припинен-
ня здійснюється в порядку експерименту на підставі відпо-
відного рішення Кабінету Міністрів України. Тільки Кабінет 
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Міністрів України за поданням відповідних органів місцевого 
самоврядування може достроково припинити проведення 
експерименту, якщо його наслідком буде істотне зменшення 
надходжень до відповідних бюджетів та до державних цільових 
фондів. Єдине обмеження, яке встановлене з 2002 року [14], 
полягає в тому, що він може бути скасований не раніше одного 
року після його запровадження. Іншими словами, Верховна Рада 
України відмовилася від прив’язки термінів припинення 
застосування цієї альтернативної системи оподаткування до 
календарного року. Замість цього мінімальний термін 
запровадження спеціального патенту відраховується від дати його 
введення на конкретній території. Такий порядок спричиняє 
невизначеність умов оподаткування суб’єктів господарської 
діяльності в перспективі, що є негативною рисою спеціального 
патенту, з точки зору платників. 

Суттєвою відмінністю спеціального торгового патенту від єди-
ного податку є також те, що останній застосовується для оподат-
кування будь-якої діяльності платника, а спецпатент — тільки для 
певних видів діяльності, які підлягають патентуванню. Якщо 
платником здійснюються інші види підприємницької діяльності, — 
вони оподатковуються за звичайною системою оподаткування. 
Тому на практиці можливі ситуації, коли платник одночасно 
застосовує і спеціальний торговий патент, і звичайну 
систему оподаткування. Такий порядок суттєво розширює 
можливості платників щодо роботи з придбанням спецпатенту. 

Ще одним важливим моментом є те, що тільки при роботі за 
спеціальним патентом ставка оподаткування 
встановлюється в фіксованій сумі і не залежить від обсягів 
реалізації та від кінцевих результатів виробничо-
господарської діяльності платника. Тобто застосування 
спецпатенту, з одного боку, гарантує місцевому бюджетові 
стабільність податкових надходжень, а з іншого — реально 
зацікавлює платника в збільшенні обсягів реалізації продукції 
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(товарів, робіт, послуг), прибутку та ефективному використанню 
ресурсів. 

Результати аналізу ефективності запровадження 
спеціального торгового патенту не є однозначними. Так, за 
наслідками аналізу першого досвіду застосування цієї 
альтернативної системи оподаткування ДПАУ [154] зробила 
висновок про істотне збільшення надходжень до відповідних 
місцевих бюджетів. Результати аналогічного дослідження 
2001 року [323] — інші. Загальна сума, сплачена суб’єктами 
підприємницької діяльності за спеціальні патенти, у 2001 р. 
становила 564,8 тис. грн., а при звичайній системі оподаткування 
ними було б сплачено 2 341,1 тис. грн. Тобто при звичайній 
системі оподаткування такі суб’єкти сплатили б на 
1 776,3 тис. грн. більше. 

Внаслідок застосування спецпатенту змінюється й структура 
надходжень до бюджетів різних рівнів. За дев’ять місяців 
2001 року загальна сума втрат Держбюджету України від 
несплати ПДВ сягнула 43 793,0 тис. грн. Ці втрати частково 
компенсовано зарахуванням коштів до держбюджету в розмірі 
5%, одержаних від продажу спеціальних патентів, що становить 
1 544,5 тис. грн. 

Здійснення діяльності з придбанням спецпатенту можливе 
тільки в законодавчому полі, регламентованому Законом про 
патентування [13] з урахуванням передбачених цим законодавчим 
актом обмежень. Тому коло юридичних осіб, що мають право 
застосовувати цю альтернативну систему оподаткування, не 
обмежується платниками, які відповідають критеріям суб’єктів 
малого підприємництва в розумінні Закону [9]. 

Система обмежень щодо застосування спеціального патенту 
наведена на рис. 2.9. 
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Рис. 2.9. Сфера дії спеціального патенту 

На відміну від спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності спецпатент, з точки зору видів підприємницької діяль-
ності, має порівняно більш вузьку сферу застосування. 

Спеціальний торговий патент, незважаючи на те, що він, по 
суті, є самостійною системою оподаткування, класифікований як 
один із видів торгових патентів (поряд зі звичайним, пільговим та 
короткотерміновим). Тому, відповідно до ст. 2 Закону [13], він є 
державним свідоцтвом, яке одночасно засвідчує і право на особ-
ливий режим оподаткування, і право суб’єкта підприємницької діяль-
ності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися 
зазначеними у цьому законі видами підприємницької діяльності. 

Згідно з п. 1 ст. 3 – 2 Закону [13], спеціальний торговий 
патент може бути придбаний суб’єктом підприємницької 
діяльності, який займається лише двома видами діяльності, 
що підлягає патентуванню, — торговельною діяльністю та 
діяльністю з надання побутових послуг. Таким чином, надання 
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послуг з обміну готівкової іноземної валюти, а також послуг в 
сфері грального бізнесу не входять в сферу спеціального патенту. 

Під торговельною діяльністю стосовно патентування 
розуміється роздрібна та оптова торгівля, діяльність у 
торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за 
готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням 
кредитних карток. 

Таким чином, для цілей патентування враховуються всі три 
види торговельної діяльності, але виключно за умови, що розра-
хунки із споживачами здійснюються в готівковій формі. 

Нормативне визначення терміну "готівкові розрахунки" міс-
титься в Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу уста-
новами банків України. Відповідно до п. 1.6 цього документа під 
готівкою (готівковими коштами) розуміються грошові знаки націо-
нальної валюти України — банкноти і монети. А готівкові розрахун-
ки — це платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб 
між собою за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, 
надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов’язані з 
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. 

Якщо юридична особа — суб’єкт підприємницької діяльності 
— використовує інші форми розрахунків при здійсненні торгових 
операцій (безготівкова, товарообмінна, взаємозалік, тощо), остан-
ні патентуванню не підлягають. Такі операції мають оподаткову-
ватися за звичайною системою оподаткування, оскільки вони не 
входять в сферу застосування спецпатенту. 

На практиці достатньо розповсюдженими є операції, при яких 
покупець здійснює оплату за товар готівкою в установу банку, а 
підприємство (фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльно-
сті) отримує кошти за продані товари шляхом їхнього перераху-
вання на банківський рахунок отримувача. Відповідно до роз’яс-
нень НБУ така операція для фізичної особи-покупця є готівковою, 
а для юридичної особи (громадянина-підприємця) — продавця — 
вона розглядається як безготівкова. Пізніше така точка зору була 
підтверджена і в листі ДПАУ [186], у якому прямо роз’яснено, що у 
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випадку, якщо кошти за товар (послуги) вносяться покупцем до 
каси банку, а потім перераховуються в безготівковій формі на 
рахунок одержувача коштів, то для суб’єкта підприємництва (одер-
жувача коштів) таку операцію можна кваліфікувати як безготівкову 
форму розрахунків, і суб’єкт може здійснювати торгову діяльність 
без придбання торгового патенту. 

Патентуванню на загальних підставах підлягають операції з 
продажу товарів і в тому випадку, якщо оплата їхнього придбання 
за готівкові кошти здійснюється покупцями не через касу магазина 
чи іншого пункту роздрібної торгівлі, а безпосередньо в касу 
підприємства. 

Досить часто підприємства реалізують продукцію чи товари 
своїм працівникам у рахунок оплати праці. При цьому розрахунки 
готівкою відсутні, а отже, відсутні підстави і для патентування 
такої діяльності. Якщо такий платник не здійснює інших 
торговельних операцій за готівку, він не має права застосовувати 
спеціальний торговий патент. 

Відповідно до ст. 3 Закону [13], деякі торговельні операції, що 
здійснюються за готівку, не потребують придбання торгового 
патенту або можуть здійснюватися з пільговим патентом. Якщо 
суб’єкт підприємницької діяльності виконує такі операції, він не 
позбавлений права на застосування спецпатенту, тому що вони 
виступають об’єктом патентування, хоча й мають відповідні 
пільги. 

Другий вид підприємницької діяльності, яка може здійснюва-
тися за спецпатентом, — надання побутових послуг 
населенню. 

Об’єктом правового регулювання, згідно зі ст. 3-1 Закону [13], 
є діяльність з надання побутових послуг, під якими розуміється 
"діяльність, зв’язана з наданням платних послуг для задоволення 
особистих потреб замовника за готівкові кошти, а також з 
використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні 
картки". 
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У приведеному визначенні слід виділити три ключових 
моменти: 

послуги здійснюються на платній основі, тобто якщо побутові 
послуги здійснюються тільки на безоплатній основі, — патенту-
ванню вони не підлягають; 

послуги повинні задовольняти саме особисті (але не вироб-
ничі) потреби замовника. Так, наприклад, не підлягає патенту-
ванню надання послуг з ремонту автомобілів, якщо споживачами 
таких послуг є винятково юридичні особи та громадяни-під-
приємці; 

форма здійснення розрахунків значення не має. На відміну 
від торговельних операцій, патентування яких здійснюється за 
умови здійснення розрахунків "за готівкові кошти, інші готівкові 
платіжні засоби і з використанням кредитних карток", при наданні 
побутових послуг, крім готівкової форми і кредитних карток, згаду-
ються й "інші форми розрахунків". Останні, природно, містять у 
собі і безготівкові розрахунки, і бартерні операції, і навіть операції 
з векселями (хоча для фізичних осіб, що користуються 
побутовими послугами, розрахунки векселями й у бартерній 
формі на сьогодні ще є екзотикою). 

Разом з тим у деяких роз’ясненнях Держкомпідприємництва 
неправомірно обмежує припустиму форму розрахунків при надан-
ні побутових послуг населенню виключно готівковими розрахун-
ками. Так, у листі від 31.01.2002 р. [99] йдеться про те, що 
спеціальний торговий патент може бути придбаний суб’єктами 
підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність 
та діяльність з надання побутових послуг за готівкові кошти, інші 
готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних кар-
ток. Аналогічний підхід можна зустріти і в деяких листах 
ДПАУ [194]. Але ототожнення умов здійснення розрахунків при 
здійсненні торговельних операцій та операцій з надання 
побутових послуг є некоректним і суперечить вимогам Закону [13]. 

Патентуванню підлягають і операції з надання побутових 
послуг у рахунок заробітної плати (на відміну від операцій з 
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реалізації продукції в рахунок заробітної плати, що не потребують 
патентування — відсутній розрахунок готівкою). 

Перелік послуг, що відносяться до побутових і підлягають 
патентуванню, затверджений Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 27.04.98 р. №576 [44], що вступила в силу з дня офіційного 
опублікування, тобто з 5 травня 1998 р. Усього в Перелік 
включено 13 груп побутових послуг (табл. 2.12). 

 
Таблиця 2.12 

 
Перелік послуг, що належать до побутових  

і підлягають патентуванню 
 

Вид послуг 
Код виду послуг згідно з 
класифікатором "Платні 

послуги населенню 1 89 188" 
1 2 

Пошиття тентів, чохлів, штор, драпіровок  12232, 12233 
ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відео-
апаратури (крім структурних підрозділів, 
розташованих у сільській місцевості) 

13101 – 13161 

Заміна елементів живлення  код відсутній 
Ремонт та виготовлення ювелірних виробів  13446 – 13468 
Ремонт і виготовлення металовиробів  13401 – 13445, 13469, 13470 

Закінчення табл. 2.12 
 

1 2 
Ремонт та технічне обслуговування транс-
портних засобів, що належать громадянам  

14101 – 14106, 14201 – 14205, 
14301 – 14313, 14401 –

 14403 
Ремонт і будівництво індивідуального жит-
ла (квартир), садових будиночків, гаражів  

17101 – 17118, 17201 – 17235, 
17301 – 17307 

Перукарські послуги (тільки на території 
міст Києва і Севастополя, обласних центрів)  

18201 – 18256 

Прокат аудіо-, відеокасет, CD-дисків  код відсутній 
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Прокат автотранспортних засобів  18307 – 18309 
Прокат весільного вбрання та одягу для 
урочистих подій  

18327 

Послуги ломбардів  18601 – 18629 
фото послуги та послуги фотокінолабораторій  19101 – 19125 
Послуги аудіо-, відеозапису  код відсутній 

 
Патентування послуг за двома групами переліку обмежене 

територіально: ремонт радіотелевізійної, аудіо- і відеоапаратури, 
здійснюваний розташованими в сільській місцевості структурними 
підрозділами підприємств, не вимагає придбання торгового патен-
ту, а перукарські послуги підлягають патентуванню тільки на 
території міст Києва, Севастополя й обласних центрів (у містах 
обласного підпорядкування патентування таких послуг не є 
обов’язковим). 

Слід звернути увагу на такі особливості застосування 
переліку видів побутових послуг [82]. 

По-перше, перелік є вичерпним, тобто, крім 13 приведених у 
ньому груп послуг (з відповідними кодами за Класифікатором 
"Платні послуги населенню"), будь-які інші послуги патентуванню 
не підлягають. Наприклад, у Перелік не включені послуги з ксеро-
копіювання, прокату спортивного інвентарю й електроприладів, 
послуги транспортного обслуговування й пасажирського сервісу 
(сюди відноситься і продаж квитків у касах вокзалів, аеропорту, в 
міському і приміському пасажирському транспорті), а також багато 
інших видів послуг, які можуть надаватися фізичним особам для їх 
особистого споживання. 

По-друге, в наведених групах міститься від одного до декіль-
кох десятків видів побутових послуг, тому при вирішенні питання 
про необхідність патентування стосовно конкретної послуги слід 
перевірити її код за Класифікатором. Так, надання послуг з виго-
товлення столярних виробів прямо в переліку не передбачене, 
але цей вид діяльності все ж таки підлягає патентуванню, оскільки 
виготовлення столярних, будівельних деталей і виробів має 
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код 17301, а цей код відповідає групі "Ремонт і будівництво індиві-
дуального житла (квартир), садових будиночків, гаражів". 

По-третє, відповідно до пункту 3 – 1.2 статті 3 – 1 Закону [13] 
встановлення видів побутових послуг, що підлягають патентуван-
ню, віднесено до виключної компетенції Кабінету Міністрів Украї-
ни. Крім того, пунктом 1.4 ст. 1 цього ж закону прямо заборонено 
визначати види діяльності, що підлягають патентуванню, в інших 
нормативно-правових актах, а також рішеннями органів місцевого 
самоврядування. Таким чином, якщо "місцеві" переліки видів 
побутових послуг, що підлягають патентуванню, не відповідають 
Переліку [44], — вони суперечать вимогам Закону і на практиці 
застосовуватися не можуть. 

По-четверте, з метою забезпечення стабільності умов госпо-
дарювання з придбанням спецпатенту не допускається внесення 
змін у Перелік протягом року. Це означає, що затверджений у 
1998 р. перелік, в який до цього часу не внесено жодної зміни (для 
нормативно-правових актів з оподаткування така ситуація є 
майже винятковою), діє до кінця 2002 року. Зміни, що можуть бути 
внесені до нього, почнуть діяти тільки з початку наступного 
2003 року. 

Таким чином, діяльність за спеціальним торговим патентом 
може здійснюватися платником за умови, що послуги відпові-
дають наведеним ознакам і входять до затвердженого Кабінетом 
Міністрів України Переліку. 

Певні труднощі на практиці зв’язані з розмежуванням торго-
вельних операцій та операцій з надання побутових послуг насе-
ленню. Це обумовлене тим, що одночасно з наданням послуг 
можуть здійснюватися й операції з продажу товарів. Так, ритуаль-
ні послуги патентуванню не підлягають. Але реалізація за готівку 
окремих виробів, що використовуються при проведенні ритуаль-
них обрядів, входить в сферу патентування. Навпаки, продаж 
телефонних карток (включаючи картки стільникового рухомого 
зв’язку) розглядається не як торговельна операція, а як оплата 
послуг зв’язку, що не відносяться до побутових послуг, і патенту-
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ванню не підлягають (а значить, вони не можуть бути й об’єктом 
застосування спецпатенту). 

Територіальні обмеження обумовлені експериментальним 
характером застосування спеціального патенту, який хоча й кла-
сифікований як загальнодержавний податок, застосовується 
тільки на тих територіях, які визначені Кабінетом Міністрів України 
за погодженням з органами місцевого самоврядування. Всього 
таких територій станом на 01.10.2002 року — 16 (табл. 2.13). 

 
Таблиця 2.13 

 
Території, на яких застосовується  
спеціальний торговий патент 

 

Територія 
Дата прийняття відповідної 

постанови Кабінету 
Міністрів України 

1 2 
м. Краматорськ Донецької області 

8 червня 1998 р. 
Хустський район Закарпатської області 
м. Миронівка Київської області 
м. Іллічівськ Одеської області 
м. Шпола Черкаської області 
м. Нова Каховка Херсонської області 23 червня 1998 р. 
м. Велика Ялта 1 серпня 1998 р. 
м. Алушта 

25 серпня 1998 р. 
м. Судак 

Закінчення табл. 2.13 
 

1 2 
м. Євпаторія 

 м. Феодосія 
м. Саки 
м. Луганськ 22 жовтня 1999 р. 
м. Білгород-Дністровський Одеської області 6 травня 2001 р. 



 203 

смт. Затока Одеської області 
смт. Сергіївка Одеської області 

 

Указом Президента України від 22.01.2000 р. №89/2000 
"Про введення єдиної державної регуляторної політики в сфері 
підприємництва" Кабінету Міністрів України було доручено розро-
бити законопроект про поширення застосування спецпатенту на 
всю територію України, але це рішення так досі й залишилося 
нереалізованим. 

Ще одне обмеження щодо застосування спеціального торго-
вого патенту передбачене п. 1 ст. 3 – 2 Закону [13] для випадку, 
коли декілька суб’єктів підприємницької діяльності мають 
торговельні зали для покупців або надають побутові послуги 
в одному окремому приміщенні, будівлі або їх частинах. У 
цьому разі спеціальний торговий патент видається тільки всім 
таким суб’єктам одночасно. 

Інакше кажучи, законом заборонена одночасна робота в 
одному загальному приміщенні різних суб’єктів, що мають 
спеціальні, звичайні (чи пільгові) торгові патенти. Разом з тим це 
обмеження не стосується ринків усіх форм власності. 

Аналіз умов застосування спецпатенту свідчить про наявність 
суттєвих відмінностей від спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Розбіжності 
між цими двома альтернативними системами оподаткування, які в 
систематизованому вигляді наведені в табл. 2.14, визначають 
можливість застосування спецпатенту або єдиного податку в 
кожному конкретному випадку. 

Таблиця 2.14 
 
Сфера застосування єдиного податку та спеціального 

торгового патенту юридичними особами  
 
Умови 

застосування 
Єдиний податок Спецпатент 



 204 

1 2 3 

Види діяльності, 
які можуть здійсню-
ватися юридичною 
особою 

Будь-яка підприємницька 
діяльність за 
виключенням: 
діяльності у сфері граль-

ного бізнесу; обміну валю-
ти; виробництва і імпорту 
підакцизних товарів; фінан-
сової діяльності; ломбард-
ної діяльності 

Торговельна діяльність 
за готівку; а також діяль-
ність з надання побутових 
послуг населенню неза-
лежно від форми розра-
хунків, на які 
поширюється сфера дії 
Закону [13] 

Спільна 
діяльність 

Не застосовується 
Обмеження не встановле-

ні 

Форма 
розрахунків 

Заборонені розрахунки в 
будь-якій формі, крім готів-
кового і безготівкового 
розрахунку коштами 

Торговельна діяльність 
— готівкова форма розра-
хунків. 
Надання побутових по-

слуг — за готівкові кошти, 
а також з використанням 
інших форм розрахунків, 
включаючи бартер 

Можливість 
одночасного засто-
сування звичайної 
та альтернативної 
системи оподатку-
вання 

Відсутня 

Діяльність, яка здійсню-
ється платником спецпа-
тенту, але не підпадає під 
сферу його застосування, 
оподатковується за зви-
чайною системою 

Здійснення діяль-
ності в одному при-
міщенні або будів-
лі різними суб’єк-
тами підприємни-
цької діяльності  

Питання щодо переходу 
на спрощену систему опо-
даткування вирішується кож-
ним суб’єктом самостійно 

Спеціальний патент може 
бути застосований тільки 
всіма такими суб’єктами 
одночасно 

Закінчення табл. 2.14 
 

1 2 3 
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Території, на яких 
може бути засто-
сована альтерна-
тивна система 

Вся територія України 

Перелік територій встанов-
люється Кабінетом Мініст-
рів України за поданням 
органів місцевої влади 

Органи, до повно-
важення яких відне-
сене скасування 
альтернативної 
системи оподатку-
вання  

Верховна Рада України Кабінет Міністрів України 

Мінімальний тер-
мін застосування  

Не встановлений 
Один рік після його 

запровадження 

2.2.2. Платники спеціального патенту 

Коло платників спеціального торгового патенту визначене 
п. 3-2.1 ст. 3-2 Закону [13], відповідно до якого він може бути 
придбаний суб’єктом підприємницької діяльності (при дотриманні 
встановлених обмежень за видами діяльності). Але в той же час 
п. 1.2 ст. 1 цього ж Закону визначено, що "суб’єктами правовід-
носин, які підлягають регулюванню за цим Законом, є юри-
дичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності, що не 
мають статусу юридичної особи, — резиденти і нерезиденти, 
а також їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, 
представництва тощо)...", що займаються підприємницькою 
діяльністю, яка підлягає патентуванню. 

На перший погляд, ці норми Закону [13] суперечать одна 
одній в частці можливості застосування спецпатенту відокремле-
ними підрозділами юридичних осіб. Але протиріччя тут немає, 
оскільки відособлений підрозділ знаходиться у власності суб’єкта 
підприємницької діяльності, а останній приймає рішення про 
придбання спецпатенту. Такий висновок побічно підтверджується 
й п. 7-1.4 ст. 7-1 Закону [13], який допускає одночасне здійснення 
підприємницької діяльності, що потребує патентування, та інших 
видів діяльності. 
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Таким чином, спецпатент може придбаватися юридичною 
особою — суб’єктом підприємницької діяльності — для свого 
відокремленого структурного підрозділу, що значно підвищує його 
привабливість порівняно зі спрощеною системою оподаткування, 
обліку та звітності. 

Оскільки спецпатент є різновидом торгових патентів, до кола 
його платників не відносяться суб’єкти господарювання, на яких 
дія Закону [13, п. 1.3 ст. 1] не поширюється. 

До переліку таких платників (стосовно юридичних осіб та їх 
відокремлених підрозділів) віднесено ряд суб’єктів підприємни-
цької діяльності: 

1. Підприємства і організації Укоопспілки, військової тор-
гівлі, аптеки, які знаходяться в державній власності, та торго-
во-виробничі державні підприємства робітничого постачання 
в селах, селищах та містах районного підпорядкування. 

Відзначимо, що умова щодо місця розташування пункту 
продажу товарів, на думку Комітету Верховної Ради України з 
питань економічної політики, відноситься не тільки до останнього 
з видів підприємств, але й до всіх перерахованих вище платників, 
тобто й до аптек, підприємств і організацій Укоопспілки, військової 
торгівлі. Цей момент роз’яснений у листі [239], в якому також 
зазначено, що у випадку здійснення такими підприємствами 
торговельної діяльності в районних і обласних центрах, містах 
обласного підпорядкування, містах Севастополі та Києві, вони 
повинні придбавати торгові патенти. Такого ж підходу дотри-
мується й ДПАУ [156]. 

Інший висновок міститься в рішенні Конституційного суду 
України від 21.12.2000 р. №16-рп/2000, яким надано офіційне 
тлумачення, що територіальна ознака діяльності — в селах, сели-
щах та містах районного підпорядкування — стосується лише 
торгово-виробничих державних підприємств робітничого поста-
чання. Тобто дія Закону [13] не поширюється на торговельну 
діяльність та діяльність з надання побутових послуг підприємств і 
організацій Укоопспілки, військової торгівлі, аптек, які перебу-



 207 

вають у державній власності, незалежно від сфери їх діяльності 
та місця розташування. 

Що стосується обласних центрів і міст обласного підпорядку-
вання, то здійснення в них зазначеними підприємствами торго-
вельної діяльності чи діяльності з надання побутових послуг одно-
значно вимагає патентування. Складніше ситуація з районними 
центрами, що одночасно можуть класифікуватися як міста район-
ного підпорядкування. Справа в тому, що до категорії міст 
районного підпорядкування (згідно Положення про порядок рішен-
ня питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, 
затвердженого Указом Президії Верховної Ради УРСР 12.03.81 р.) 
відносяться селища, що мають промислові підприємства, держав-
ний житловий фонд, комунальне господарство, мережу соціально-
культурних установ і підприємств побуту, з кількістю населення 
понад 10 тис. осіб, не менше двох третин яких складають робіт-
ники, службовці і члени їхніх родин. Тому, якщо районний центр 
відповідає всім критеріям міста районного підпорядкування, — 
розташовані в ньому підприємства й організації Укоопспілки, 
військової торгівлі, аптеки, що знаходяться в державній власності, 
а також торгово-виробничі державні підприємства робітничого 
постачання до платників спеціального торгового патенту (і взагалі 
до суб’єктів патентування) не належать. 

Слід звернути увагу й на ту обставину, що в п. 1.3 Закону [13] 
йдеться про самих юридичних осіб, у той час як до суб’єктів 
патентування (п. 1.2) віднесені й відособлені підрозділи платників. 
Якщо буквально сприймати норму п. 1.3 Закону, описаний поря-
док поширюється тільки на юридичних осіб, хоча, з погляду здоро-
вого глузду, філії й відособлені підрозділи повинні мати той же 
режим оподаткування, що й головні підприємства. 

2. Суб’єкти підприємницької діяльності, створені громад-
ськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги 
згідно з чинним законодавством та здійснюють торгівлю 
виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва й 
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продукцією, виготовленою на підприємствах Українського 
товариства сліпих та Українського товариства глухих. 

Слід відзначити, що визначення цієї категорії суб’єктів під-
приємницької діяльності на подив неконкретне. Зрозуміло, що 
йдеться про підприємства громадських організацій інвалідів, але 
уточнення в частці наявності в них податкових пільг — зовсім 
незрозуміло, і донині ані ДПАУ, ані Кабінетом Міністрів України, 
ані Верховною Радою України не роз’яснено. Насамперед, не зро-
зуміло, які саме податкові пільги маються на увазі: звільнення від 
сплати податку, застосування знижених податкових ставок, спе-
ціальний порядок визначення об’єктів оподаткування. Крім того, 
пільги для громадських організацій інвалідів встановлені за різ-
ними податками і зборами і мають зовсім різні умови застосу-
вання. На думку автора, виходячи з формулювання Закону [13], 
наявність будь-яких пільг з оподаткування за будь-якими подат-
ками та зборами виводить таких платників зі сфери патентування 
при дотриманні умови щодо асортименту товарів. 

Чинним податковим законодавством передбачені такі 
пільги для підприємств громадських організацій інвалідів Украї-
ни (табл. 2.15). 

Як бачимо, вимоги до підприємств громадських організацій 
інвалідів у перелічених пільгах розрізняються досить істотно. 

Найбільш ліберальний підхід застосований до пільги щодо 
державного мита, яка надається підприємствам і установам гро-
мадських організацій інвалідів без будь-яких додаткових обме-
жень. 

Найбільш жорсткі законодавчі вимоги для застосування пільг 
встановлені стосовно ПДВ: пільги надаються при виконанні зако-
нодавчо встановлених умов щодо виду операцій, права власності 
на майно підприємств, при питомій вазі працюючих інвалідів у 
загальній чисельності працівників, при питомій вазі їхнього фонду 
оплати праці в загальних витратах з оплати праці, що вклю-
чаються у валові витрати. 

Таблиця 2.15 
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Перелік пільг, якими користуються 
суб’єкти підприємницької діяльності,  

засновниками яких є громадські організації інвалідів 
 

Зміст пільги 
Законо-
давчий 
акт 

1 2 
Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та 

організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є 
їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), 
крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від граль-
ного бізнесу, де протягом попереднього звітного (подат-
кового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне 
місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної 
чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці 
таких інвалідів становить протягом звітного періоду не 
менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, 
що відносяться до складу валових витрат виробницт-
ва (обігу) 

[11], 
пп. 7.12.
1 п. 7.12 
ст. 7 

Не включаються до валового доходу платника кошти або 
майно, що надаються у вигляді безповоротної допомоги 
громадським організаціям інвалідів та підприємствам і 
організаціям, що визначені пунктом 7.12 статті 7 цього 
Закону 

[11], 
пп. 4.2.16 
п. 4.2 
ст. 4 

Від земельного податку звільняються: підприємства та 
організації громадських організацій інвалідів, майно яких є 
їх повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там 
основне місце роботи, становить протягом попереднього 
звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисель-
ності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких 
інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду 
не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату 
праці, що відносяться до складу валових витрат вироб-
ництва (обігу) 

[15], 
п. 12.3 
ст. 12 

Закінчення табл. 2.15 
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1 2 

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість 
операції з продажу товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних 
товарів, грального бізнесу, покупних товарів підприємствами та 
організаціями громадських організацій інвалідів, майно яких є їх 
власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце 
роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не 
менше 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що 
фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом такого ж 
періоду не менше 25% суми загальних витрат на оплату праці, що 
відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу) 

[12] 
пп. 5.2.1 
п. 5.2 
ст. 5 

Податок на додану вартість за нульовою ставкою 
обчислюється щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг), 
за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу, покупних 
товарів підприємствами та організаціями громадських 
організацій інвалідів, визначеними у підпункті 5.2.1 пункту 5.2 
статті 5 цього Закону 

[12] 
пп. 6.2.8 
п. 6.2 
ст. 6 

Від сплати державного мита звільняються: всеукраїнські та 
міжнародні об’єднання громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки в біль-
шості областей України, Українська спілка ветеранів Афганіста-
ну (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, 
їхні підприємства та установи, республіканське добровільне 
громадське об’єднання "Організація солдатських матерів Украї-
ни" — за позовами, з якими вони звертаються до суду та 
арбітражного суду, а також за вчинення всіх нотаріальних дій 

[43] 
п. 4.28 
ст. 4 

Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, 
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування визнача-
ється окремо за ставкою 4 відсотки від об’єкта оподаткування 
для працюючих інвалідів та за ставкою 32 відсотки від об’єкта 
оподаткування для інших працівників такого підприємства. 
Для підприємств всеукраїнських громадських організацій 

інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків 
загальної чисельності працюючих, збір на обов’язкове держав-
не пенсійне страхування визначається за ставкою 4 відсотки 
від об’єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств 

[16] 
п. 4.1 
ст. 4 
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Незважаючи на істотні розходження в умовах надання подат-
кових пільг, ключовим критерієм для того, щоб на підприємства 
громадських організацій інвалідів не поширювалася чинність Закону 
про патентування, є сама наявність цих пільг незалежно як від їхнього 
характеру, так і від того, за яким податком (збором) вони надані. 
Виходячи з цього, на думку автора, патентуванню не підлягає 
діяльність таких підприємств (при дотриманні інших обмежень, 
передбачених законом про патентування), якщо вони мають право 
хоча б на одну будь-яку пільгу. А оскільки пільга з державного мита 
надається всім підприємствам громадських організацій інвалідів, усі 
вони повинні класифікуватися як ті, що мають, відповідно до діючого 
законодавства податкові пільги. 

Друге питання, пов’язане зі звільненням підприємств громад-
ських організацій інвалідів від патентування, стосується операцій, 
здійснення яких не вимагає придбання патенту. У Законі [13] до 
таких операцій віднесена торговельна діяльність винятково продо-
вольчими товарами вітчизняного виробництва і продукцією, виготов-
леною на підприємствах Українського товариства сліпих й Україн-
ського товариства глухих. Патентування застосовується тільки у 
випадку, коли такі суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють 
торгівлю іншими товарами чи діяльність з надання побутових послуг. 

Коло можливих платників спеціального патенту, подібно до 
платників єдиного податку, визначається також максимально-при-
пустимим обсягом діяльності підприємства. 

Обмеження щодо обсягів діяльності було введене, почи-
наючи з 05.01.2002 р. [14]. До цієї дати масштаб діяльності суб’єк-
та господарювання на впливав на його право застосовувати 
спеціальний патент, що було суттєвою перевагою порівняно зі 
спрощеною системою оподаткування та дозволяло використо-
вувати цю систему юридичним особам, які не класифікувалися як 
суб’єкти малого підприємництва. 

Застосовувати спеціальний патент тепер можуть тільки ті 
платники, які мають обсяг реалізації товарів (робіт, послуг), що не 
перевищує 1 млн. грн. за рік. Таким чином, сфера застосування 
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спецпатенту значно звужена й обмежена, по суті справи, тільки 
малим бізнесом (хоча критерії суб’єктів малого підприємництва [9] 
до платників спецпатенту не застосовуються). 

Обмеження щодо обсягів діяльності платників спецпатенту 
було введене не з початку календарного року, що суперечить 
загальним принципам оподаткування [5] і суттєво змінює умови 
здійснення підприємницької діяльності для платників, які мають 
великі обсяги реалізації продукції. У зв’язку з цим ДПА України 
повідомила відповідні підвідомчі державні податкові адміністра-
ції [234], що в разі якщо у суб’єкта підприємництва, який здійснює 
діяльність з придбанням спеціального патенту, обсяг реалізації 
товарів (робіт, послуг) за рік перевищує 1 млн. грн., він не сплачує 
вартість такого патенту за лютий i повинен до 1 лютого 2002 р. 
повернути спеціальний торговий патент до державного податкового 
органу, який його видав. Такий суб’єкт підприємництва для здійснен-
ня діяльності повинен до 15 січня 2002 р. придбати звичайний 
торговий патент i перейти на загальну систему оподаткування. 

Якщо вартість спеціального торгового патенту за лютий таким 
суб’єктом підприємництва оплачено, то зазначені кошти зарахову-
ються в рахунок плати за торговий патент, сплати інших податків та 
зборів (обов’язкових платежів) або повертаються платнику податку. 

Нове обмеження досить близьке до обмеження масштабів діяль-
ності для платників єдиного податку: і в тім, і в іншому випадку крите-
рієм права застосування альтернативної системи оподаткування є реалі-
зація продукції. Разом з тим між спрощеною системою оподаткування і 
спецпатентом у цьому відношенні залишаються істотні розходження: 

по-перше, трохи розрізняються формулювання цього обме-
ження. Якщо для єдиного податку діє обмеження щодо розміру 
виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), то для плат-
ників спецпатенту — щодо обсягу реалізації товарів (робіт, послуг). 
Термін "виручка від реалізації" визначений ст. 1 Указу №746 [3], 
однак сфера його застосування обмежена тільки спрощеною 
системою оподаткування, обліку та звітності. Визначення ж "обся-
гу реалізації" в діючому податковому законодавстві відсутнє. Прин-
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ципово можливі два підходи до визначення цього показника: виходя-
чи з визначень продажу товарів і продажу результатів робіт (послуг) 
відповідно до п. 1.31 ст. 1 Закону України "Про оподаткування при-
бутку підприємств" [11] або виходячи з визначень доходу (виручки) 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) згідно з ПБО 15 "До-
ход" [293]. Оскільки загальним принципом застосування податкового 
законодавства є використання термінології саме цієї галузі права, 
більш обґрунтованим уявляється перший з цих підходів; 

по-друге, розрізняються й об’єкти реалізації. Для єдиного 
податку — це продукція, товари, роботи та послуги, а для спецпатенту 
продукція в об’єкт реалізації не входить. Такий підхід цілком зро-
зумілий, оскільки сфера застосування спецпатенту — торгова діяль-
ність за готівкові кошти і діяльність з надання побутових послуг насе-
ленню, тобто продукція (якщо не вважати продукцією послугу) як 
результат виробничої діяльності в сферу застосування спецпатенту 
не входить. Правда, залишається неясним, чому в об’єкті реалізації 
для спецпатенту присутні роботи, які не можуть виконуватися в 
режимі спецпатенту, але це, скоріш за все, — чисто технічна 
неточність; 

по-третє, відсутність власного визначення обсягу реалізації 
породжує ряд серйозних питань з погляду практичного застосування 
цього обмеження. Насамперед, з тексту Закону [14] незрозумілий 
метод податкового обліку обсягу реалізації. Якщо для єдиного 
податку застосовується касовий метод, то питання про те, яким 
чином необхідно розраховувати обсяг реалізації для цілей спецпа-
тенту, залишається неврегульованим. Поки що можна зробити тільки 
один висновок — про незастосовність методу "першої з подій", який 
в законодавстві з патентування взагалі не згадується. Якщо 
проводити аналогію з єдиним податком, то обсяг реалізації слід 
визначати по надходженнях на банківський рахунок чи до каси 
підприємства з урахуванням авансів і передоплат. Якщо ж керуватися 
"бухгалтерським" підходом, то обсяг реалізації необхідно враховувати 
"по відвантаженню", а авансові платежі і передоплати враховуватися 
не повинні. В момент переходу на спецпатент виникає й питання про 



 214 

те, чи підлягають включенню в обсяг реалізації суми ПДВ. При 
"бухгалтерському" підході вони враховуватися не повинні, але, 
знаючи фіскальний характер роз’яснень ДПАУ, цілком ймовірним 
уявляється вимога про включення ПДВ в обсяг реалізації (як це в 
даний час передбачено для спрощеної системи оподаткування, 
обліку й звітності). Що стосується здійснення посередницьких 
торговельних операцій (договори комісії та доручення), то при обох 
підходах в обсяг реалізації повинні включатися тільки суми 
посередницької винагороди; 

по-четверте, на відміну від єдиного податку, де при визна-
ченні обмежень використовується календарний рік, термін "рік" 
стосовно спецпатенту чітко не визначений. У результаті можливо 
два підходи: визначати обсяг реалізації за попередній календар-
ний чи рік за попередні 12 місяців, хоча більш ймовірним пред-
ставляється використання календарного року; 

по-п’яте, в Законі [14] відсутній конкретний механізм відпові-
дальності платника за порушення обмеження за обсягом діяльно-
сті. Якщо у випадку перевищення припустимого розміру виручки 
від реалізації платник єдиного податку повинен повернутися на 
звичайну систему оподаткування, починаючи з наступного квар-
талу, то для платника спецпатенту, який протягом року порушив 
аналогічне обмеження, подібна норма прямо не встановлена, 
хоча право на застосування спецпатенту такий платник, 
безумовно, втрачає. Оскільки звітним періодом (п. 3.5 ст. 3 і п. 3-
1.5 ст. 3-1 Закону [13]) для суб’єктів підприємництва, що 
здійснюють діяльність з придбанням спецпатенту, є місяць, 
найбільш ймовірним представляється обов’язковий перехід на 
звичайні умови оподаткування, починаючи з наступного місяця. 
Разом з тим у такій ситуації зовсім незрозумілий механізм 
переходу на сплату, наприклад, податку на прибуток підприємств 
у середині кварталу. Крім того, законодавчо визначена 
можливість попередньої оплати вартості патенту за весь період 
його дії (в межах трьох років, хоча термін дії спецпатенту 
обмежений одним роком), але конкретний механізм повернення 
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зайво сплаченої вартості спецпатенту у випадку переходу на 
звичайну систему оподаткування (з урахуванням розподілу сум, 
що надходять, між Державним бюджетом, місцевими бюджетами і 
цільовими фондами) — відсутній. 

І ще один момент, пов’язаний з обмеженням за масштабом 
діяльності. Судячи з досвіду застосування спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності, дуже ймовірною уявляється 
спроба ДПАУ включити в обсяг реалізації позареалізаційні 
доходи, однак відносно спецпатенту які-небудь підстави для 
такого підходу відсутні, оскільки в тексті Закону [14] йдеться 
винятково про обсяг реалізації товарів (робіт, послуг), а до 
повноважень ДПАУ віднесене тільки встановлення форми і 
Порядку заповнення торгового патенту, а також видачі патенту 
платникам. 

Аналіз основних відмінностей законодавчих вимог до юридич-
них осіб — платників єдиного податку і спецпатенту (табл. 2.16) — 
свідчить про те, що при дотриманні інших обмежень, коло плат-
ників спецпатенту значно ширше. 

 
Таблиця 2.16 

 
Порівняльна характеристика вимог  

до платників єдиного податку і спецпатенту 
 
Сфера 

відмінностей 
Єдиний податок Спеціальний патент 

1 2 3 
Можливість засто-
сування альтерна-
тивної системи від-
окремленим під-
розділом платника 

Відсутня 

Спецпатент може засто-
совуватися відокремле-
ним підрозділом юридич-
ної особи, що працює за 
звичайною системою  
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Обмеження щодо 
обсягу діяльності 

Обсяг річного валового до-
ходу — не більше за 
500 тис. євро, а обсяг вируч-
ки від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) — не 
більше за 1 млн. грн. 

Обсяг реалізації това-
рів (робіт, послуг) — не 
більше 1 млн. грн. за рік. 

Обмеження щодо 
чисельності найма-
них робітників  

Середньооблікова чисель-
ність працюючих за рік не 
повинна перевищувати 
50 осіб 

Не встановлені 

Закінчення табл. 2.16 
 

1 2 3 
Наявність 
податкового 
боргу 

Перехід на спрощену систе-
му оподаткування заборонений 

Обмеження відсутні 

Вимоги щодо 
структури статут-
ного фонду 

Частка вкладів, що належить 
юридичним особам — заснов-
никам та учасникам суб’єктів 
підприємницької діяльності, 
які не є суб’єктами малого 
підприємництва, не повинна 
перевищувати 25 відсотків ста-
тутного фонду цих суб’єктів 

Спеціальні вимоги не 
встановлені 

2.2.3. Особливості визначення 
вартості спецпатенту 

До основних принципів встановлення ставок спецпатенту від-
носяться: 

1) вартість спеціального торгового патенту, яка встановлю-
ється органами місцевого самоврядування один раз на рік після 
затвердження місцевого бюджету, що забезпечує стабільність 
умов оподаткування протягом календарного року; 

2) законодавством передбачене встановлення твердих (фік-
сованих) ставок спецпатенту на місяць; 
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3) відсутні будь-які обмеження щодо мінімального або макси-
мального розміру плати за спеціальний патент; 

4) плата за спеціальний торговий патент встановлюється за 
єдиною методикою для всіх суб’єктів підприємницької діяльності або 
окремо для фізичних і юридичних осіб — суб’єктів підприємницької 
діяльності (забороняється встановлювати вартість спеціального 
торгового патенту для окремого суб’єкта підприємницької 
діяльності); 

5) сукупні надходження з плати за спецпатент від підпри-
ємств, діяльність яких передбачає можливість застосування цієї 
альтернативної системи оподаткування, мають дорівнювати або 
перевищувати розрахункову суму минулорічних бюджетних 
надходжень від тих податків і зборів, замість яких вводиться 
спецпатент, скореговану на індекс інфляції; 

6) розмір податкової ставки залежить від місцезнаходження пунк-
ту продажу товарів та асортиментного переліку товарів або місцезна-
ходження об’єкта з надання побутових послуг і виду побутових послуг; 

7) законодавством передбачена можливість встановлення 
диференційованої плати за спеціальний торговий патент залежно від 
площі, яка використовується суб’єктом підприємницької діяльності 
для здійснення торговельної діяльності або надання побутових 
послуг. 

Шкала ставок плати за квадратний метр площі, використову-
ваної для здійснення діяльності, яка підлягає патентуванню, може 
бути пропорційною, регресивною чи прогресивною, що суттєво 
розширює можливості застосування стимулюючої функції 
спецпатенту. 

Характерною рисою спецпатенту є те, що розмір його 
ставки залежить від чотирьох чинників: 

виду здійснюваної діяльності; 
місця розташування пункту продажу товарів або послуг; 
площі цього пункту; 
асортиментного переліку товарів чи послуг, які продаються 

(надаються) платником спецпатенту. 
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Це, з одного боку, створює додаткові можливості на регіональ-
ному рівні щодо підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, які 
надають соціально важливі послуги, та економічні умови для розвитку 
торговельної діяльності і сфери побутових послуг в тих 
територіальних зонах, де, з точки зору якісного обслуговування 
громадян, це найбільш необхідно. Але, з іншого боку, така детальна 
диференціація ставок суттєво ускладнює розрахунки їх рівня та 
потребує високої кваліфікації спеціалістів економічних і фінансових 
служб органів місцевої влади. 

На практиці досить часто вводяться додаткові критерії дифе-
ренціації ставок спеціального патенту, що Закону [13] не відповідає, 
але дозволяє органам місцевого самоврядування враховувати додат-
кові місцеві чинники. Так, відповідно до рішення Феодосійської місце-
вої Ради від 16.10.98 р. №157 (табл. 2.17 – 2.19), у м. Феодосії вартість 
спеціального патенту додатково залежить від сезону, що цілком зро-
зуміло з огляду на специфіку курортного міста, групи, до якої віднесе-
ний конкретний пункт продажу товарів, робіт послуг, а також чисель-
ності робітників, які працюють в пункті надання побутових послуг. 

 
Таблиця 2.17 

 
Вартість спеціального торгового патенту (торговельна 

діяльність), грн. за календарний місяць 
 

№ 
Перелік пунктів 
продажу товарів 

Місце розташування та період року 
І зона ІІ зона ІІІ зона 

01.06 –
 30.09 

01.10 –
 31.05 

01.06 –
 30.09 

01.10 –
 31.05 

01.06 –
 30.09 

01.10 –
 31.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Роздрібна та оптова торгівля 
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1 

Кіоски, павільйони, 
магазини безалко-
гольних напоїв* тор-
говою площею до 
20 кв. м 

800 300 700 250 500 200 

– від 21 кв. м до 
50 кв. м 

800 + 
+ 20 грн. 
за кожен 
наступний 
кв. м 

300 + 
+ 10 грн. 
за кв. м 

700 + 
+ 15 грн. 
за кв. м 

250 + 
10 грн. 
за кв. м 

500 + 
+ 15 грн. 
за кв. м 

200 + 
+ 10 грн. 
за кв. м 

– від 51 кв. м до 
100 кв. м 

1400 + 
+ 15 грн. 
за кожен 
наступний 
кв. м 

600 + 
+ 8 грн. 
за кв. м 

1150 + 
+ 10 грн. 
за кв. м 

550 + 
+ 8 грн. 
за кв. м 

950 + 
+ 10 грн. 
за кв. м 

500 + 
+ 6 грн. 
за кв. м 

– понад 100 кв. м 

2150 + 
+ 5 грн. 
за кожен 
наступний 
кв. м 

1000 + 
+ 5 грн. 
за кв. м 

1650 + 
+ 5 грн. 
за кв. м 

900 + 
+ 5 грн. 
за кв. м 

1450 + 
+ 5 грн. 
за кв. м 

800 + 
+ 5 грн. 
за кв. м 

Закінчення табл. 2.17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Оптові бази, скла-
ди-магазини (безал-
когольних напоїв)** 
– до 50 кв. м 
загальної площі 

1000 500 1000 500 1000 500 

– понад 50 кв. м 

1000 + 
+ 10 грн. 
за кожен 
наступний 
кв. м 

500 + 
+ 10 грн. 
за кв. м 

1000 + 
+ 10 грн. 
за кв. м 

500 + 
+ 10 грн. 
за кв. м 

10 грн. 
за кв. м 

10 грн. 
за кв. м  

3 

Лотки, прилавки та 
інші торгові точки в 
окремих приміщен-
нях та за їх межами 

800 600 600 400 400 200 
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4 
Автозаправні стан-
ції з однією 
колонкою 

6000 300 6000 300 600 300 

5 

Ресторани, кафе та 
інші пункти громад-
ського харчування 
з алкогольними на-
поями до 30 кв. м  

1200 300 1000 250 800 200 

– від 31 кв. м до 
50 кв. м 

1200 + 
40 грн. 
за кожен 
наступний 
кв. м 

300 + 
20 грн. 
за кв. м 

1000 + 
35 грн. 
за кв. м 

250 + 
15 грн. 
за кв. м 

800 + 
30 грн. 
за кв. 
м 

15 грн. 
за кв. 
м 

– від 51 кв. м до 
100 кв. м 

2000 + 
+ 20 грн. 
за кожен 
наступний 
кв. м 

700 + 
+ 5 грн. 
за кв. м 

1700 + 
+ 15 грн. 
за кв. м 

550 + 
+ 5 грн. 
за кв. м 

1400 + 
+ 15 грн. 
за кв. м 

500 + 
+ 5 грн. 
за кв. м 

– понад 100 кв. м 

грн. за 
кожен 
наступний 
кв. м 

950 + 
+ 2 грн. 
за кв. м 

2450 + 
+ 10 грн. 
за кв. м 

800 + 
+ 2 грн. 
за кв. м 

2150 + 
+ 10 грн. 
за кв. м 

750 + 
+ 2 грн. 
за кв. м 

Таблиця 2.18 
 

Корегувальні коефіцієнти до ставок плати за спецпатент 
в залежності від асортименту товарів 

 

Умови застосування 
Коефіцієнт 

знижуючий підвищуючий 
Для суб’єктів підприємницької діяльності, що 
здійснюють торговельну діяльність в спеціалі-
зованих магазинах, які торгують товарами віт-
чизняного виробництва (виключаючи алкогольні 
та тютюнові вироби) 

2,0 – 

Для суб’єктів підприємницької діяльності, що здій-
снюють торговельну діяльність алкогольними 
напоями  

– 1,25 
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Пункти громадського харчування без алкоголь-
них напоїв 

1,5 – 

 
Таблиця 2.19 

 
Вартість спецпатенту в сфері діяльності  

з надання побутових послуг, грн. за календарний місяць 
 

№ 

Перелік побутових послуг, 
здійснених суб’єктами підпри-
ємницької діяльності і їх струк-
турними підрозділами як в окре-
мих приміщеннях будівництва їх 
частин, так і за їхніми межами 

Од. 
вим. 

Вартість патенту в залежності 
від сезону 

01.06 – 30.09 01.10 – 30.05 

1 2 3 4 5 

1 
Пошив чохлів, тентів, драпіру-
вання, штор 
– до 5 робочих місць 

за одне 
робоче 
місце 

80 грн. 60 грн. 

 – понад 5 робочих місць – " – 

400 грн. + 
+ 50 грн. за кож-
не додаткове 
робоче місце 

300 грн. + 
+ 50 грн. за кож-
не додаткове 
робоче місце 

Продовження табл. 2.19 
 

1 2 3 4 5 

2 
Ремонт радіотелевізійної, аудіо 
та відео апаратури 
– до 5 робочих місць 

– " – 100 грн. 80 грн. 

 – понад 5 робочих місць – " – 

500 грн. + 
+ 50 грн. за кож-
не додаткове 
робоче місце 

400 грн. + 
+ 50 грн. за кож-
не додаткове 
робоче місце 

3 Заміна елементів живлення – " – 50 грн. 50 грн. 

4 
Ремонт та виготовлення юве-
лірних виробів 

– " – 200 грн. 160 грн. 
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5 
Ремонт і виготовлення 
металовиробів 

– " – 100 грн. 90 грн. 

6 

Ремонт та технічне обслугову-
вання транспортних засобів, 
що належать населенню, 
до 5 робочих місць 

– " – 300 грн. 200 грн. 

– понад 5 робочих місць – " – 

1500 грн. + 
+ 100 грн. за кож-
не додаткове 
робоче місце 

1000 грн. + 
+ 80 грн. за кож-
не додаткове 
робоче місце 

– понад 10 робочих місць – " – 

2000 грн. + 
+ 50 грн. за кож-
не додаткове 
робоче місце 

1400 грн. + 
+ 50 грн. за кож-
не додаткове 
робоче місце 

7 
Ремонт та будівництво індиві-
дуального житла, садів, будин-
ків, гаражів 

– " – 100 грн. 50 грн. 

8 

Прокат транспортних засобів, 
в тому числі 
водних велосипедів 

пункт 
прокату 

300 грн. – 

водних лиж – " – 200 грн. – 
човнів  – " – 200 грн. – 
катерів  – " – 500 грн. – 
водних мотоциклів  – " – 1000 грн. – 
велосипедів, в т. ч. дитячих – " – 200 грн. 50 грн. 

Закінчення табл. 2.19 
 

1 2 3 4 5 

 

легкових, вантажних та інших 
машин 

– " – 500 грн. 300 грн. 

в т. ч. дитячих – " – 200 грн. 50 грн. 
пристроїв та транспортних засобів – " – 200 грн. – 
в т. ч. "Банан" – " – 500 грн. – 

9 
Прокат весільних нарядів та 
одягу для торжеств 

– " – 600 грн. 200 грн. 



 223 

1
0 
Послуги ломбардів 

Струк-
турна 
одиниц
я 

300 грн.  

1
1 
Фотопослуги та послуги фото-
кінолабораторій 

за одне 
робоче 
місце 

400 грн. 200 грн. 

1
2 
Послуги аудіо-відео запису – " – 200 грн. 100 грн. 

1
3 
Прокат мотодельтапланів 

одиниц
я 

400 грн. – 

 

Те, що право на встановлення ставок спецпатенту 
делеговане органам місцевого самоврядування, має як позитивні, 
так і негативні риси. Позитивним моментом є можливість 
врахування місцевої специфіки, що дозволяє включити 
"податковий важіль" в механізм формування програм соціально-
економічного зростання регіонів. До негативних наслідків такого 
порядку відноситься те, що сумарні податкові зобов’язання 
платника спецпатенту при встановленні занадто високих ставок 
можуть суттєво перевищувати відповідний показник платника 
єдиного податку і навіть платника, що використовує звичайну 
систему оподаткування. А це може зробити недоцільним 
застосування спеціального патенту. Крім того, існує достатньо 
велика ймовірність встановлення органами місцевого 
самоврядування завищених ставок з метою запобігання 
можливому зменшенню податкових надходжень. 

На жаль, на практиці розмір податкових ставок є не завжди 
економічно обґрунтованим. Так, встановлення занадто високої вар-
тості спецпатенту в м. Краматорську в 1998 – 99 роках не сприяло 
поширенню цієї альтернативної системи оподаткування, і тільки 
після суттєвого зменшення розміру ставок почався масовий пере-
хід платників на здійснення діяльності з придбанням спецпатенту. 

Методика визначення конкретного розміру ставок спеціаль-
ного торгового патенту законодавчими або нормативними актами 
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не передбачена, що зумовлює множинність підходів до вирішення 
цього питання. Виходячи з принципів встановлення податкових 
ставок [13, ст. 3 – 2], можна запропонувати певну послідовність 
розрахунку розмірів плати за спецпатент (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Алгоритм встановлення ставок плати  
за спеціальний патент 

На першому етапі розрахунку визначається коло платників 
спецпатенту. Для цього з усіх юридичних осіб відбираються 
суб’єкти підприємницької діяльності або їх відокремлені 
підрозділи, що здійснюють торгівлю за готівку і надання побутових 
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послуг та задовольняють вимогам Закону [13] щодо платників 
спецпатенту. 

Далі проводиться групування цих платників за попередньо 
визначеними критеріями. Чим детальніше проведене таке групу-
вання, тим більш обґрунтованими будуть ставки спецпатенту. 
Виходячи з цього, до критеріїв диференціації платників слід 
віднести: 

вид діяльності, що підлягає патентуванню. За цим крите-
рієм можуть бути виділені дві укрупнені групи платників: торго-
вельні підприємства (відокремлені підрозділи) та підприємства 
(підрозділи), що надають побутові послуги населенню. Першу з 
цих груп доцільно поділити на підгрупи відповідно до виду торго-
вої діяльності: роздрібна або оптова торгівля, а також торговель-
но-виробнича діяльність (громадське харчування); 

асортимент товарів або вид побутових послуг. Кожна з груп 
платників, визначених за першим із критеріїв, підрозділяється на 
підгрупи відповідно до асортименту товарів або видів послуг. У якості 
критеріїв для торговельних підприємств можна застосовувати: 
товарну групу (продовольчі товари, побутову техніку, одяг і взуття, 
будматеріали, канцтовари та ін.), а відносно продовольчих товарів — 
окремі товарні групи (алкогольні напої, хліб та ін.). Підприємства 
громадського харчування за асортиментною ознакою можна дифе-
ренціювати в залежності від наявності в меню алкогольних напоїв. 
Критерієм диференціації підприємств побутового обслуговування 
може бути вид побутових послуг відповідно до Переліку [44]; 

місце розташування пункту продажу товарів або надання 
побутових послуг. Для цього на практиці може бути використа-
ний зональний розподіл території населеного пункту, на території 
якого запроваджений спецпатент; 

площу торговельного залу або приміщення для надання 
побутових послуг. За цим критерієм слід виділити дві – три під-
групи з подальшою диференціацією ставок. 

На наступному етапі окремо для кожної групи платників визна-
чається загальна сума минулорічних надходжень до державного 
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та місцевого бюджетів, а також до державних цільових фондів (за 
тими податками і зборами, замість яких вводиться спецпатент). При 
цьому враховується не фактична сума, сплачена в минулому році, а 
сума податкових зобов’язань платника з урахуванням наданих йому 
пільг. На момент затвердження бюджету на відповідний рік і 
встановлення розмірів плати за патенти фактичні суми податкових 
зобов’язань ще не визначені, тому в розрахунку слід вико-
ристовувати фактичну суму податкових зобов’язань за той період 
року, що вже закінчився, і розрахункові показники за період, що 
залишився. Для цього, виходячи з результатів діяльності платника за 
дев’ять місяців (на момент здійснення розрахунків ці дані вже є), 
визначається середньомісячний розмір податкових зобов’язань і 
сумарний розмір зобов’язань за ті місяці, які залишилися до 
закінчення року. 

У випадку, коли розрахунок здійснюється не вперше (другий, 
третій і наступні роки після запровадження спецпатенту), податко-
ві зобов’язання кожної з груп потенціальних платників визна-
чаються як сума відповідних податків і зборів тих платників, що 
працюють за звичайною системою оподаткування, і надходжень 
плати за спеціальний торговий патент від тих платників, які вже 
застосовують цю систему оподаткування. 

Загальна розрахункова сума запланованих надходжень від спец-
патенту з урахуванням інфляції відповідно до Закону [13] не може бути 
меншою, ніж втрати бюджету від скасування податків і зборів, замість 
яких з урахуванням інфляції вводиться спецпатент. При цьому засто-
сування індексу інфляції попереднього року вважається некоректним. 
У якості коригувального коефіцієнта слід використовувати прогнозний 
індекс інфляції того року, на який встановлюється вартість спец-
патенту. Органи місцевого самоврядування, збільшивши розрахун-
кову суму плати за спецпатент, можуть запланувати додаткові 
надходження, які мають бути розподілені між усіма платниками 
рівномірно або віднесені на певні групи платників, збільшення 
масштабів діяльності яких не відповідає цілям регіональної політики. 
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На останньому етапі, виходячи з завдань забезпечення 
соціально-економічного розвитку регіону, обґрунтовується доціль-
ність диференціації ставок спецпатенту всередині груп платників 
та встановлюються граничні рівні відповідних показників. Оскільки 
органам місцевого самоврядування надане право застосовувати 
пропорційні, регресивні та прогресивні шкали оподаткування, на 
цьому етапі здійснюються відповідні розрахунки і визначається 
характер податкової шкали. При цьому застосування регресивної 
шкали забезпечує стимулювання розвитку тих суб’єктів госпо-
дарювання, які мають низькі показники, а використання прогресив-
ної шкали стримує розвиток. Якщо при вирішенні цього питання 
керуватися тільки економічною доцільністю, відкинувши соціальні 
аспекти, то в більшості випадків використання регресивних шкал, 
які відповідають інтересам платників, може призвести до збільшен-
ня втрат податкових надходжень порівняно зі звичайною 
системою оподаткування, тому ці шкали слід застосовувати дуже 
обережно. 

Аналіз особливостей визначення розміру плати за спеціаль-
ний патент свідчить про наявність суттєвих відмінностей від спро-
щеної системи оподаткування (табл. 2.20). 

 
Таблиця 2.20 

 
Порівняльна характеристика ставок спецпатенту  

і єдиного податку для юридичних осіб 
 

Характеристики 
податкових 
ставок 

Спецпатент Єдиний податок 

1 2 3 

Спосіб встанов-
лення 

У фіксованій сумі 

У процентах від 
обсягу реалізації 
продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
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Критерії дифе-
ренціації ставок 

Вид діяльності, місцезнаходження, 
асортимент товарів чи вид побу-
тових послуг, площа приміщення 

В залежності від того, 
чи входить ПДВ в 
єдиний податок 
Закінчення табл. 2.20 

 
1 2 3 

Періодичність 
перегляду 
ставок 

Щорічно Не встановлена 

Повноваження 
щодо встанов-
лення ставок 

Органи місцевого самовряду-
вання 

Встановлені Указом 
Президента України 

 
Таким чином, з погляду ставок оподаткування [90], слід зазна-

чити наступні переваги і недоліки спецпатенту в порівнянні з 
єдиним податком. 

Переваги: 
вартість спеціального патенту для юридичних осіб не зв’язана з 

результатами господарської діяльності (виручкою від реалізації), а базу-
ється тільки на сумі податків і зборів за попередній рік, що замінюються 
спецпатентом. Тому будь-яке поліпшення кінцевих результатів 
діяльності платника, що перевищує очікуваний рівень інфляції, не 
призведе до збільшення суми податкових платежів. Такий порядок 
забезпечує ефективне стимулювання збільшення масштабів 
підприємницької діяльності; 

фіксована ставка спецпатенту для всіх платників, період дії 
якої визначений і відповідає одному року, створює гарантовані й 
відносно стабільні податкові умови господарювання; 

ставки спецпатенту враховують "стартові умови" платників з 
погляду їхнього місця розташування, асортименту товарів чи 
видів побутових послуг, площі приміщення, що може бути досить 
привабливим для суб’єктів підприємницької діяльності, які мають 
гірші (за середні по групі) умови господарювання. 

Недоліки: 
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спецпатент може бути менш привабливим для юридичних 
осіб у тому випадку, якщо прогнозується погіршення господар-
ської діяльності підприємства і зниження розміру виручки від 
реалізації товарів, продукції чи послуг; 

місцеві органи самоврядування мають великі повноваження 
щодо встановлення ставок спецпатенту, що в умовах хронічного 
бюджетного недофінансування регіонів і недостатнього (в ряді 
випадків) рівня компетентності економічних служб місцевих орга-
нів може призвести до встановлення завищеної його вартості (у 
порівнянні з єдиним податком, який більш детально регламен-
тований на загальнодержавному рівні). 

Таким чином, однією з найбільш складних проблем, що потре-
бують законодавчого врегулювання, є розробка єдиної науково-
обґрунтованої методики визначення ставок плати за спеціальний 
торговий патент на базі запропонованого алгоритму. 

2.2.4. Cпецпатент та інші податки і збори 

Відповідно до ст. 7-1 Закону [13] юридичні особи та їх відокрем-
лені підрозділи, які здійснюють підприємницьку діяльність з придбан-
ням спеціального торгового патенту не сплачують сім видів загально-
державних і три — місцевих податків і зборів. Кількість податкових 
пільг, які були встановлені в 1998 році при введенні спецпатенту, була 
більшою, але згодом з переліку податків і зборів, що не підлягають 
сплаті суб’єктами спеціального торгового патенту, були виключені: 
збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення 
(1999 р.), а також збір до Державного інноваційного фонду України 
(2001 р.). 

Система податкових пільг при застосуванні спецпатенту в 
порівнянні зі спрощеною системою оподаткування, обліку та звіт-
ності суб’єктів малого підприємництва наведена в табл. 2.21 [81]. 

Платники, що здійснюють діяльність з придбанням спецпатента, 
у порівнянні з платниками єдиного податку додатково не сплачують 
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тільки ринковий збір, який відіграє помітну роль в оподаткуванні 
тільки у випадку здійснення діяльності на ринках, та звільнені від 
необхідності придбання звичайного або пільгового торгового патенту 
(оскільки спецпатент є одним із видів торгових патентів). Разом з тим 
вони не мають пільги щодо сплати штрафних санкцій у Фонд України 
соціального захисту інвалідів, що можуть застосовуватися до всіх юри-
дичних осіб, кількість найманих робітників у яких перевищує 20 осіб. 

Таблиця 2.21 
 
Порівняльна таблиця особливостей оподаткування 

платників спецпатенту і єдиного податку 
 

Податки, збори 

При здійснен-
ні діяльності з 
придбанням 
спецпатенту не 
сплачуються 

Суб’єкт 
малого під-
приємни-
цтва не є 
платником 

Податок на додану вартість + 
+  

(при ставці 
10%) 

Податок на прибуток підприємств + + 
Плата (податок) за землю + + 
Збір за спеціальне використання природних 
ресурсів 

+ + 

Збори на обов’язкове державне пенсійне 
страхування 

+ + 

Збори на обов’язкове соціальне страхування + + 
Збір до Фонду для здійснення заходів щодо 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастро-
фи і соціального захисту населення* 

– + 

Збір до Державного інноваційного фонду* – + 
Збори на будівництво, реконструкцію, ремонт 
і утримання автомобільних доріг загального 
користування* 

+ + 

Комунальний податок + + 
Ринковий збір + – 
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Збір за видачу дозволу на розміщення об’єк-
тів торгівлі і сфери послуг 

+ + 

Відрахування у Фонд України соціального 
захисту інвалідів 

– + 

Плата за патенти 
Спецпатент є 
різновидом пла-
ти за патенти 

+ 

* Збори не справляються з усіх платників. 
 

Насамперед необхідно звернути увагу на певне розходження 
у формулюваннях: платники єдиного податку "не є платниками" 
відповідних загальнодержавних і місцевих податків і зборів, а у 
випадку придбання спеціального торгового патенту відповідні подат-
ки і збори "не сплачуються", хоча самі такі суб’єкти господарю-
вання платниками цих податків і зборів все ж таки залишаються. 
Держкомпідприємництва не вбачає відмінностей між цими двома 
формулюваннями [99]. Але, незважаючи на удавану ідентичність 
формулювань, між ними існує певне розходження. Справа в тому, 
що віднесення до категорії платників податку означає обов’язок суб’єк-
та підприємницької діяльності або його відокремленого структур-
ного підрозділу не тільки сплачувати відповідний податок (збір), 
але й вести податковий облік та подавати податкову звітність. 
Разом з тим, на думку ДПАУ [210], платники спецпатенту не 
повинні подавати податкову звітність щодо тих податків і зборів, 
замість яких введена ця альтернативна система оподаткування. 

 
Податок на додану вартість 
Одним із податків, що не сплачуються суб’єктом підприєм-

ницької діяльності, який придбав спеціальний торговий патент, є 
податок на додану вартість. Разом з тим в Законі України "Про пода-
ток на додану вартість" [12] не визначено, що означає термін 
"не сплачує ПДВ", а згадка про особливий режим оподаткування 
платників спецпатенту — взагалі відсутня. В 1998 – 1999 роках 
ДПАУ займала досить жорстку позицію, роз’яснюючи, що до 
приведення норм Закону України "Про патентування деяких видів 
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підприємницької діяльності" [13] у відповідність до норм Закону 
України "Про податок на додану вартість" застосовуються норми 
останнього (тобто спеціальний торговий патент не може звільнити 
від сплати ПДВ). 

Але згодом, у 2000 році, підхід ДПАУ до цього питання суттє-
во пом’якшав. У листі від 08.11.2000 р. [194] ДПАУ роз’яснила, що 
з дати отримання Свідоцтва (спеціального торгового патенту) 
суб’єкт підприємницької діяльності втрачає всі права та обов’язки 
платника податку на додану вартість щодо діяльності, на яку 
поширюється особливий механізм оподаткування, засвідчений 
наявністю спеціального торгового патенту. За операціями з прода-
жу товарів (робіт, послуг), які підпадають під дію спеціального тор-
гового патенту, не ведеться податковий облік, не виписуються 
податкові накладні, не формується податковий кредит за придба-
ними матеріально-технічними ресурсами, вартість яких відно-
ситься до складу валових витрат таких товарів (робіт, послуг). 

При цьому суб’єкти підприємницької діяльності, які придбали 
спецпатент і не здійснюють іншої діяльності, підлягають виклю-
ченню з Реєстру платників ПДВ на підставі подання відповідної 
заяви [209]. 

Інша ситуація складається в разі здійснення такою особою 
одночасно діяльності як в рамках спеціального торгового патенту, 
так і підприємницької діяльності в рамках загальновстановленого 
порядку оподаткування податком на додану вартість. Якщо 
суб’єкт підприємницької діяльності підпадає під визначення 
платника ПДВ [12, ст. 2] (здійснює торгівлю за готівкові кошти 
незалежно від обсягів такого продажу або за наявності обсягів 
операцій з продажу товарів (робіт, послуг), що протягом будь-
якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців 
перевищували 3 600 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян), така особа повинна бути зареєстрована платником 
податку на додану вартість і здійснювати ведення окремого обліку 
за операціями, які підпадають під об’єкт оподаткування податком 
на додану вартість, та за операціями, які не підпадають під об’єкт 
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оподаткування зазначеним податком (діяльність у рамках 
спеціального торгового патенту) [194, 235]. Якщо така особа була 
до придбання спецпатенту зареєстрована платником ПДВ, то 
підстави для виключення її з числа платників — відсутні [183]. 

У момент переходу суб’єкта господарювання на здійснення 
діяльності за спецпатентом у нього виникає низка проблем, 
зв’язаних з перехідними операціями. На відміну від спрощеної 
системи оподаткування для платників спецпатенту будь-які 
роз’яснення з боку ДПАУ або Держкомпідприємництва щодо 
оподаткування "перехідних" операцій відсутні, тому, на думку 
автора, підходи до розв’язання цих проблем в обох 
альтернативних системах оподаткування мають бути 
ідентичними. 

У 2002 році в зв’язку з внесенням змін до законодавства про 
патентування [14] в новій редакції викладена пільга, що стосується 
податку на додану вартість. Якщо в період з 1998 по 2001 роки 
платник, що працював з придбанням спецпатенту, просто не 
повинен був сплачувати податок на додану вартість, то, 
починаючи з 05.02.2002 р., ця норма не поширюється на ПДВ при 
імпорті товарів, робіт і послуг. 

Необхідність введення цієї норми випливала з того, що вве-
зення імпортних товарів без сплати ПДВ призводило до значних 
втрат бюджету та погіршувало конкурентоспроможність вітчизня-
них товаровиробників на внутрішньому ринку. До того ж кількість 
платників спецпатенту, що займалися імпортом товарів, мала яскра-
во виражену тенденцію до збільшення. Так, за даними ДПАУ [323], 
якщо в 2000 р. з 5 325 суб’єктів підприємництва, які придбали 
спеціальні торгові патенти, 7 займалися зовнішньоекономічною 
діяльністю i використовували податкові пільги щодо операцій з 
імпорту товарів в Україну (не сплачували ПДВ), то за дев’ять міся-
ців 2001 р. таких суб’єктів підприємництва налічувалося вже 27, 
тобто їх кількість збільшилася майже в чотири рази. 

За рішеннями арбітражних судів за дев’ять місяців 2000 р. 
звільнено суб’єктів підприємництва, які придбали спеціальні патен-
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ти, від сплати ПДВ на суму 4 221,3 тис. грн., а за відповідний період 
2001 р. сума пільг значно зросла i становить 37 327,7 тис. грн. 
Тобто втрати бюджету від несплати ПДВ за дев’ять місяців 
2001 р. порівняно з відповідним періодом 2000 р. зросли на 
33 106,4 тис. грн., або в 8,8 раза. 

Таким чином, зміна редакції пільги з ПДВ спрямована на 
запобігання економічно необґрунтованих втрат бюджету і уявля-
ється доцільною з позиції державних інтересів. Разом з тим цим 
рішенням Верховна Рада України "де-факто" визнала, що до всту-
пу в силу Закону [14] "імпортний" ПДВ не повинен був сплачу-
ватися такими платниками. Раніше в жодному з листів ДПАУ 
прямої відповіді на це питання не містилося. 

Виведення з пільгового режиму "імпортного" ПДВ має важ-
ливе значення для юридичних осіб — платників єдиного податку 
за ставкою 10% та громадян-підприємців, які працюють за спроще-
ною системою оподаткування. Справа в тому, що такі платники, 
згідно з ст. 6 Указу №746, не є платниками податку на додану 
вартість без будь-яких застережень відносно ПДВ, що сплачується 
при ввезенні в Україну товарів чи одержанні від нерезидентів робіт 
(послуг) для їхнього споживання на митній території України. 
Дотепер ДПАУ однозначно роз’яснювала, що платники єдиного 
податку не звільняються від необхідності сплати ПДВ при імпорті. 
Однак якщо Верховна Рада України визнала за необхідне внести 
спеціальні корективи в законодавство для платників спецпатенту, 
а щодо платників єдиного податку аналогічних змін внесено не 
було, цілком логічним є висновок про те, що сплачувати ПДВ при 
імпорті останні не повинні. 

У разі використання ввезених товарів (робіт, послуг) на 
виробництво продукції, продаж якої не потребує придбання спе-
ціального торгового патенту, податок на додану вартість, сплаче-
ний по таких імпортних товарах (роботах, послугах), не відно-
ситься до податкового кредиту, а включається у вартість такої 
продукції [235]. 
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Податок на прибуток підприємств 
Пільга щодо сплати цього податку суб’єктами підприєм-

ницької діяльності — платниками спецпатенту — також була 
змінена Законом [14], яким уточнено, що звільнення від податку 
на прибуток не поширюється на доходи, отримані у вигляді 
дивідендів, процентів, роялті, і доходи від фрахту транспортних 
засобів. Ця норма Закону виписана, на жаль, не зовсім коректно. 
Відносно оподаткування дивідендів позиція законодавця цілком 
конкретна: хоча платник спецпатенту і не сплачує податок на 
прибуток, але податок на дивіденди повинен бути з нього 
утриманий (до речі, якщо керуватися такою логікою, то до 
внесення відповідних змін у законодавство платники єдиного 
податку сплачувати податок на дивіденди однозначно не повинні). 

Що ж стосується податків з доходів, отриманих у вигляді 
процентів, роялті та від фрахту, то мова, очевидно, йде про різно-
види податку на доходи нерезидентів, що повинні утримуватися і 
сплачуватися в бюджет резидентами, які виплачують такі доходи 
(хоча простіше було б прямо зробити виключення для податку на 
доходи нерезидентів). 

Разом з тим у Законі [14] не згадується ще один різновид 
податку на прибуток — податок на виграш, що утримується з суми 
виграшу за місцем його виплати. Хоча платники спецпатенту не 
можуть займатися ігорним бізнесом у чистому вигляді, часто 
застосовуване підприємствами торгівлі проведення розиграшів 
призів класифіковано як лотерейна діяльність [11]. За логікою і 
цей податок повинен сплачуватися такими платниками, інакше 
фактичне право на пільгу здобуватимуть одержувачі призів. 

 
Плата (податок) за землю 
Звільнення від плати за землю суб’єктів підприємницької 

діяльності, що працюють з придбанням спецпатенту, має деякі 
особливості. Справа в тому, що чинними законодавчими та нор-
мативними актами не передбачено, яких саме земельних ділянок 
стосується ця норма. На думку автора, право на цю пільгу 
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платник спецпатенту набуває тільки на ті ділянки, які 
безпосередньо використовуються при здійсненні діяльності за 
спецпатентом. Саме такий підхід відповідає економічній логіці 
альтернативного оподаткування. Тому застосовувати пільгу до 
всіх земельних ділянок, що знаходяться у власності чи в 
користуванні платника спецпатенту, або до тих ділянок, які 
використовуються у підприємницькій діяльності (якщо такою 
особою одночасно здійснюються операції за спецпатентом і ті, що 
оподатковуються за звичайною системою оподаткування), 
уявляється некоректним. 

Щодо правомірності застосування пільгового оподаткування 
орендованих земельних ділянок, то в цьому питанні слід вико-
ристовувати той же підхід, який застосовується відносно платників 
єдиного податку. 

Стосовно інших податків і зборів, а також внесків на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
істотних відмінностей для суб’єктів підприємницької діяльності, що 
працюють із придбанням спецпатента, від платників єдиного 
податку — немає. 

2.2.5. Організаційні проблеми 
застосування спецпатенту 

Суб’єкт підприємницької діяльності самостійно приймає 
рішення про придбання спеціального торгового патенту та подає 
до відповідного органу державної податкової служби заявку за 
формою та в порядку, визначеному Положенням про виготовлен-
ня, зберігання і реалізацію торгових патентів [288]. 

Торговий патент видається за плату суб’єктам підприєм-
ницької діяльності державними податковими органами за місце-
знаходженням цих суб’єктів або місцезнаходженням їх структур-
них (відокремлених) підрозділів: суб’єктам підприємницької діяль-
ності, що провадять торговельну діяльність або надають побутові 
послуги, крім пересувної торговельної мережі, — за місцезна-
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ходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побуто-
вих послуг, а суб’єктам підприємницької діяльності, що здійснюють 
торгівлю через пересувну торговельну мережу в рамках виїзної 
торгівлі [73], — за місцем реєстрації цих суб’єктів. 

Для спеціальних торгових патентів застосовується форма 
звичайного торгового патенту, встановлена ДПАУ [301], єдина від-
мінність якої полягає в кольорі бланку. На кожному торговому 
патенті зазначаються його серія та шестизначний номер. Бланки 
торгових патентів, як цінні папери, мають відповідний ступінь 
захисту, вони є документами суворої звітності, зберігаються і облі-
ковуються в органах державної податкової служби в порядку, 
встановленому для типових форм первинного обліку бланків 
суворої звітності. 

Відомості, наведені в поданій суб’єктом підприємницької 
діяльності заявці, посадова особа органу державної податкової 
служби звіряє з оригіналами первинних документів, на підставі яких 
заповнюється ця заявка, реєструє її в журналі обліку заявок і 
заповнює бланк торгового патенту. 

Торговий патент видається суб’єкту підприємницької діяльно-
сті під розписку у триденний термін з дня подачі заявки. Датою 
придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата. 

Термін дії спеціального торгового патенту на здійснення як 
торговельної діяльності, так і діяльності з надання побутових 
послуг становить 12 календарних місяців. 

У зв’язку з тим, що торгові патенти взагалі та спецпатент 
зокрема поєднують у собі ознаки податку і свідоцтва про право 
здійснення певних видів підприємницької діяльності, законодав-
ством передбачений попередній (авансовий) характер плати за 
патенти. Строки оплати торгових патентів встановлені ст. 3 Зако-
ну [13], відповідно до якої плата за спеціальний торговий патент 
здійснюється до 15 числа місяця, що передує звітному періоду. 
Датою внесення чергового платежу за спецпатент є дата перера-
хування зазначених коштів до бюджету. 
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Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяль-
ність з придбанням торгового патенту, в т. ч. спеціального торго-
вого патенту, за результатами діяльності за квартал (півріччя, рік) 
не подають у податковий орган податкову декларацію чи розраху-
нок. Тому, згідно з роз’ясненнями ДПАУ [210], на них не поши-
рюються вимоги чинного законодавства [10] щодо оплати цього 
податку протягом 10 календарних днів по закінченні терміну 
подання декларації. 

Але у випадку, якщо останній день терміну оплати торгового 
патенту приходиться на вихідний чи святковий день, останнім 
терміном сплати є наступний за вихідним чи святковим робочий 
день. Тобто в цій ситуації використовуються звичайний підхід. 

У разі придбання спеціального торгового патенту не з початку 
місяця розмір плати за торговий патент за перший звітний місяць 
визначається пропорційно кількості календарних днів місяця, 
починаючи з дня його придбання. Плата за спеціальний торговий 
патент, придбаний платником не з початку місяця та після 15 чис-
ла звітного місяця (15 числа останнього місяця звітного кварталу) 
здійснюється не пізніше дня одержання торгового патенту [303]. 
У разі придбання торгового патенту після 15 числа звітного місяця 
суб’єкт підприємницької діяльності одночасно сплачує вартість 
торгового патенту за наступний звітний місяць. 

Під час придбання спеціального торгового патенту (на відміну 
від звичайних патентів) суб’єкт підприємницької діяльності не вно-
сить одноразову плату за останній місяць дії спецпатенту. 

Слід звернути увагу на суперечливість Закону [13] щодо 
можливості попередньої оплати вартості спеціального торгового 
патенту. З одного боку, суб’єкт підприємницької діяльності має 
право оплатити торгові патенти на здійснення торговельної діяль-
ності на наступні за поточним роки, але не більше ніж на три роки, 
сплативши повну вартість цих патентів під час їх одержання. При 
цьому суб’єкт підприємницької діяльності звільняється від обов’яз-
ків довнесення вартості торгового патенту в разі, якщо прийня-
тими після сплати повної вартості торгових патентів на наступні 
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роки нормативно-правовими актами буде збільшена вартість 
торгового патенту. З іншого — термін дії спецпатенту дорівнює 
12 календарним місяцям. Тому на практиці попередня оплата 
спецпатенту здійснюється в межах терміну його дії. 

Плата за спеціальні торгові патенти розподіляється між 
бюджетами різних рівнів та відповідними цільовими 
фондами на підставі Порядку зарахування коштів від продажу 
спеціальних торгових патентів [302] у пропорціях, встановлених 
ст. 6 Закону [13] (табл. 2.22). Слід зазначити, що, порівняно зі 
спрощеною системою оподаткування, механізм розподілу коштів, 
які надходять як плата за спецпатент, більш деталізований та в 
значно більшій мірі враховує фінансові наслідки скасування 
відповідних податків і зборів від запровадження альтернативної 
системи оподаткування. 

 
Таблиця 2.22 

 
Розподіл надходжень від спецпатенту 

 

Напрями зарахування коштів 
Частка від за-
гальної суми, % 

Державний бюджет України  5 
Відповідний місцевий бюджет  67 
Відповідні бюджети в порядку, передбаченому законо-
давством для зарахування податку на доходи фізичних 
осіб 

6 

Відповідні бюджети в порядку, передбаченому законо-
давством для зарахування плати (податку) за землю 

2 

Пенсійний фонд України  17 
Фонд соціального страхування України  2 
Державний Фонд сприяння зайнятості населення  1 

 
Певні складності на практиці в зв’язку з законодавчою невиз-

наченістю викликає питання про кількість спеціальних торгових 
патентів. Ст. 3-2 Закону [13] містить тільки посилання на те, що 
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порядок придбання спецпатенту відповідає порядку придбання 
звичайного патенту на здійснення торговельної діяльності або 
діяльності з надання побутових послуг населенню. 

У випадку здійснення оптової, роздрібної торгівлі, а також 
торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), зви-
чайний патент має придбаватися на кожний пункт продажу товарів. 
Останній термін визначений п. 3.3 Закону [13] і включає до себе: 

магазини та інші торгові точки, які знаходяться в окремих 
приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал 
для покупців або використовують для торгівлі його частину; 

кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають 
окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного 
залу для покупців; 

автомагазини, розвозки й інші види пересувної торговельної 
мережі; 

лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для 
торговельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків, що нада-
ються в оренду суб’єктам підприємницької діяльності — фізичним 
особам — та знаходяться в межах спеціалізованих підприємств 
сфери торгівлі — ринків усіх форм власності; 

стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції, 
заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та 
стиснутим газом; 

фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, 
закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски й інші 
пункти громадського харчування; 

оптові бази, склади-магазини або інші приміщення, які вико-
ристовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, 
інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток. 

У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності має структур-
ні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окре-
мо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (торго-
вої точки). 
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На відміну від торговельної діяльності чіткий перелік пунктів 
надання послуг у чинних законодавчих і нормативних документах 
відсутній. 

Виходячи з визначення діяльності, що підлягає 
патентуванню, патент повинен здобуватися "суб’єктами 
підприємницької діяльності чи їх структурними (відокремленими) 
підрозділами як в окремих приміщеннях, будівлях, їх частинах, так 
і за їх межами". 

Таким чином, під "пунктом надання послуг" слід розуміти будь-
який структурний підрозділ підприємства, що здійснює цю діяль-
ність в окремих приміщеннях; окремих будівлях (у т. ч. й будинках); 
частинах приміщень і споруд; за межами приміщень і будівель. В 
останньому випадку не має значення, звідкіля саме (з лотка, при-
лавка чи автомобіля) надаються послуги, але кожен такий пункт 
повинен мати торговий патент. 

У той же час, згідно з п. 3 – 1.3 Закону [13], при наявності в 
суб’єкта підприємницької діяльності структурних (відокремлених) 
підрозділів торговий патент на здійснення діяльності з надання 
побутових послуг має отримуватися окремо для кожного 
структурного (відокремленого) підрозділу. Тобто кількість патен-
тів зв’язується з кількістю структурних підрозділів (чіткого визна-
чення яких, до речі, в нормативних документах з патентування 
немає). 

Цілком реальною є ситуація, коли один відокремлений струк-
турний підрозділ підприємства, спеціалізований на наданні пев-
ного виду послуг (наприклад, на заміні елементів живлення), 
робить ці послуги через мережу пунктів (лотки в переходах і на 
станціях метрополітену). У цьому випадку патент усе ж таки має 
набуватися не на структурний підрозділ підприємства, а на кож-
ний з пунктів надання послуг (які, в свою чергу, розглядаються як 
відокремлені підрозділи відповідного відокремленого підрозділу). 

За переконанням автора, можна погодитися з висновком І. 
Журавської [65], що кількість спецпатентів, які слід придбати під-
приємству, в кожному випадку залежить від видів діяльності та 
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кількості місць, де ця діяльність здійснюється. Аналогічний підхід 
використаний і ДПАУ в листі [153]. 

У тому випадку, коли одночасно в одному пункті продажу 
товарів провадиться два або три види торговельної діяльності 
(роздрібна та оптова торгівля, громадське харчування) придбава-
ється один спеціальний торговий патент, вартість якого відповідає 
максимальній ставці, встановленій відповідним органом місцевого 
самоврядування з урахуванням місцезнаходження даного пункту 
та асортиментного переліку товарів. Якщо суб’єкт підприємни-
цької діяльності в одному окремому приміщенні, будівлі або в їх 
частинах надає два і більше видів побутових послуг, які 
підлягають патентуванню, придбавається також один спецпатент 
за максимальною вартістю, встановленою відповідним органом 
місцевого самоврядування з урахуванням місцезнаходження 
даного пункту і виду побутових послуг [288, п. 20]. 

Якщо протягом терміну дії спеціального торгового патенту 
змінено юридичну адресу суб’єкта підприємницької діяльності або 
місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу, 
пункту продажу товарів, пункту надання побутових послуг, 
власник торгового патенту зобов’язаний повідомити про це 
письмово у триденний термін відповідний орган державної 
податкової служби. Уповноважена посадова особа цього органу 
вносить зміни до торгового патенту і завіряє ці зміни печаткою. Це 
пов’язане з тим, що, відповідно до п. 7.2 ст. 7 Закону [13], 
торговий патент (у тому числі й спеціальний) є чинним на 
території органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта 
підприємницької діяльності чи з яким погоджено 
місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу 
за місцем видачі торгового патенту цьому суб’єкта. Провадження 
торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг 
за адресою (місцезнаходженням), не зазначеною в торговому 
патенті, оцінюється як заняття діяльністю без патенту з 
відповідними штрафними санкціями. 
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Спецпатент, виданий для здійснення торговельної діяльності 
з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, 
розвозки тощо), дійсний на всій території України. 

Передача будь-якого (в тому числі й спеціального) торгового 
патенту іншому суб’єкту підприємницької діяльності або іншому 
структурному (відокремленому) підрозділу суб’єкта підприєм-
ницької діяльності не дозволяється й тягне за собою фінансову 
відповідальність. 

У разі втрати спецпатенту орган державної податкової 
служби видає безоплатно його дублікат на підставі письмової 
заяви суб’єкта підприємницької діяльності та довідки органів 
Міністерства внутрішніх справ України, органів державного 
пожежного нагляду або інших уповноважених державних органів. 

Після закінчення терміну дії торговий патент підлягає повер-
ненню до органу державної податкової служби. 

У випадку припинення діяльності, що підлягає патентуванню, 
або в разі прийняття рішення про перехід до звичайної системи 
оподаткування, в строк до 15 числа місяця, що передує звітному 
періоду, платник подає в орган податкової служби відповідну 
заявку і здає спецпатент, причому зайво сплачена сума вартості 
торгового патенту підлягає поверненню суб’єкту підприємницької 
діяльності. 

Якщо ж такого повідомлення не було зроблено, а також у 
випадках тимчасового припинення діяльності, повернення плати 
за патенти не передбачене. 

Облік і звітність. Відповідно до п. 7 – 1.3 ст. 7 Закону [13] 
суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи, які при-
дбали спеціальний торговий патент, ведуть бухгалтерський облік 
згідно з законодавством. Аналогічна норма міститься і в Законі 
України "Про бухгалтерський облік і звітність в Україні" [24]. 

Значно складніша ситуація виникла для платників спецпа-
тенту відносно ведення податкового обліку. Справа в тому, що 
законодавство про патентування з моменту його запровадження 
не передбачало звільнення юридичних осіб та їх відокремлених 
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підрозділів — платників спецпатенту — від ведення обліку доходів 
і витрат. Але форма ведення такого обліку юридичними особами 
(на відміну від фізичних осіб — платників спецпатенту) чинними 
законодавчими і нормативними актами, не встановлена. Виходячи 
з цього, можна було б зробити висновок, що для цілей оподат-
кування спецпатентом слід використовувати дані бухгалтерського 
обліку, але пряме посилання на цю можливість в Законі [13] 
відсутнє. Ця проблема не була актуальною до 2002 року в зв’язку 
з тим, що розмір доходів і витрат суб’єкта патентування не впли-
вав ні на розмір податкових зобов’язань платника, ні на саму 
можливість застосування цієї альтернативної системи оподатку-
вання. Але після введення в дію обмеження щодо максимального 
річного обсягу реалізації товарів слід чітко визначитися з прави-
лами податкового обліку реалізації. 

Фінансова звітність подається платниками спецпатенту на 
загальних підставах, а у випадку, якщо вони відповідають крите-
ріям суб’єктів малого підприємництва, застосовується спрощена 
фінансова звітність, встановлена ПБО 25 "Фінансовий звіт суб’єк-
та малого підприємництва" [294]. 

Разом з тим чинним законодавством до цього часу не вста-
новлена спеціальна форма податкової звітності, хоча це питання 
вимагає законодавчого врегулювання в зв’язку з введенням обме-
ження масштабів діяльності платника спеціального торгового 
патенту. 

Певну специфіку при застосуванні спецпатенту має організа-
ція розрахунків зі споживачами. До 05.01.2002 року діяла норма 
п. 7-1.2 Закону [13], відповідно до якої на суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент, не 
поширювалися вимоги Закону України "Про застосування елект-
ронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при 
розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг" в частині обов’язкового застосування електрон-
них контрольно-касових апаратів. Однак після цієї дати згадана 
норма була виключена з тексту Закону [13], оскільки вона супе-
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речила частині другій ст. 1 Закону України "Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громад-
ського харчування і послуг" [29], якою не допускається встанов-
лення норм щодо застосування чи незастосування реєстраторів 
розрахункових операцій в інших законах. 

Разом з тим платники спеціального патенту — юридичні осо-
би та їх відокремлені підрозділи — мають суттєву перевагу порів-
няно з відповідними платниками єдиного податку. Відповідно до 
п. 9.7 ст. 9 Закону [29] реєстратори розрахункових операцій та 
розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів 
(наданні послуг) суб’єктами підприємницької діяльності, які при-
дбали спеціальний торговий патент відповідно до законодавства з 
питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, 
якщо такі суб’єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім 
пива на розлив). 

Законодавством про патентування [13] встановлена спеціаль-
на система відповідальності платників за податкові пору-
шення, яка суттєво відрізняється від загальноприйнятої системи 
штрафних санкцій. Слід зазначити, що в Законі [13] прямо не 
передбачені штрафи за порушення при здійсненні діяльності з 
придбанням спеціального патенту. Разом з тим спеціальний 
патент, з погляду штрафних санкцій, розглядається як звичайний 
(не пільговий і не короткочасний) торговий патент. 

Відповідно до п. 10 Порядку обліку плати за торговий 
патент [303], суми плати за спеціальний торговий патент, які не 
були сплачені або не повністю внесені платником до 15 числа 
місяця, що передує звітному періоду, вважаються податковою 
заборгованістю та стягуються з нарахуванням пені згідно з п. 8.1 
ст. 8 Закону [13]. До 05.01.02 р. така пеня нараховувалася в 
розмірі 120% річних від облікової ставки Національного банку 
України, що діяла в день сплати від суми недоїмки, розрахованої 
за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати. 
Після вступу в силу Закону України "Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними 
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цільовими фондами [10] загальні принципи нарахування пені 
змінилися, що й обумовило необхідність внесення відповідних 
змін у Закон [13]. Тепер пеня за порушення строків сплати або 
неповне внесення чергових платежів нараховується на суму 
податкового боргу з розрахунку 120 відсотків річних облікової 
ставки Національного банку України на день виникнення такого 
податкового боргу або на день його погашення залежно від того, 
яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний 
день прострочення у його сплаті. Крім того, у базу для 
нарахування пені (на відміну від порядку, що діяв до 2002 року) 
включені і суми штрафних санкцій за їх наявності. 

За здійснення операцій, що підлягають патентуванню, без одер-
жання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку 
використання торгового патенту (в разі здійснення підприєм-
ницької діяльності не за тією адресою, яка вказана в патенті або у 
випадку передачі патенту іншій юридичній особі чи іншому струк-
турному підрозділу) суб’єкти підприємницької діяльності сплачують 
штраф у подвійному розмірі вартості спеціального торгового 
патенту за повний термін діяльності суб’єктів підприємницької 
діяльності з зазначеним порушенням. 

У випадку порушення законодавчих вимог щодо розміщення 
та доступності спецпатенту штраф сплачується в розмірі вартості 
торгового патенту за один календарний місяць. 

Такі штрафи підлягають сплаті порушником у п’ятиденний 
термін [13, п. 8.3] (ця норма суперечить загальним принципам пога-
шення узгодженої суми податкових зобов’язань, але залишилася без 
змін) і зараховуються до бюджету місцевого самоврядування (місце-
вого бюджету) за місцем плати за спеціальний торговий патент. 

До дня сплати штрафів, а також до придбання спеціального 
торгового патенту діяльність відповідних суб’єктів 
підприємницької діяльності зупиняється. 
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2.3. Фіксований сільськогосподарський податок 

2.3.1. Загальна характеристика 

Специфічною альтернативною системою оподаткування є 
фіксований сільськогосподарський податок, запроваджений на 
території України Законом від 17 грудня 1998 р. №320-XIV [17] 
починаючи з 1 січня 1999 року, після того, як відповідний експери-
мент, що провадився протягом одного року на території трьох 
різних регіонів України (Глобинського району Полтавської обл., 
Старобешівського району Донецької обл. і Ужгородського району 
Закарпатської обл.) дав позитивні наслідки. Правда, майже одразу 
ж після його запровадження був введений дворічний тимчасовий 
мораторій на його сплату (за виключенням сум, що перерахо-
вувалися до Пенсійного фонду України, та на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування). Так що на практиці ця альтер-
нативна система оподаткування має чи не найменший період 
застосування. 

Як випливає з самої назви, фіксований сільськогосподарський 
податок має на меті саме стимулювання сільськогосподарських 
товаровиробників і є одним із напрямків податкової підтримки сіль-
госптоваровиробників відповідно до Закону України "Про стиму-
лювання розвитку сільського господарства на період 2001 –
 2004 років" [31]. 

Економічна сутність цієї альтернативної системи оподатку-
вання полягає в тому, що на період до 2004 року створюються ста-
більні податкові умови шляхом заборони внесення в законодавст-
во змін, які можуть спричинити збільшення податкового 
навантаження на сільськогосподарських товаровиробників. 

Фіксований сільськогосподарський податок має досить розви-
нену законодавчу базу, в основу якої покладено: 

Закон України від 17 грудня 1998 р. №320-XIV" Про фіксований 
сільськогосподарський податок" [17]; 
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Положення про порядок справляння фіксованого сільськогос-
подарського податку та заповнення форми розрахунку, затвердже-
не Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. 
№658 [289]; 

Порядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського подат-
ку та заповнення форм розрахунку, затверджений Наказом ДПАУ 
від 27 квітня 1999 р. №230 [304]; 

Податкове роз’яснення щодо застосування Порядку, затвер-
дженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2002 р. 
№233 "Про затвердження Порядку визначення критерію, за яким 
на сільськогосподарських товаровиробників поширюється спеціаль-
ний режим обкладення податком на додану вартість та фіксованим 
сільськогосподарським податком" (затверджене Наказом Державної 
податкової адміністрації України від 22.03.2002 року №123) [285]. 

Крім того, фіксований сільськогосподарський податок — єди-
ний серед альтернативних систем оподаткування, який 
включений до переліку загальнодержавних податків і зборів, що 
міститься в ст. 14 Закону України "Про систему 
оподаткування" [5]. 

Відповідно до ст. 1 Закону [17] фіксований сільськогосподар-
ський податок — це податок, який не змінюється протягом визна-
ченого цим Законом терміну і справляється з одиниці земельної 
площі. Тобто сам термін "фіксований" має підтверджувати 
стабільність основних параметрів і умов оподаткування 
сільгосптоваровиробників протягом дії цієї альтернативної 
системи оподаткування. 

Стимулюючий характер фіксованого сільськогосподарського 
податку проявляється в його специфічних рисах, які обумовлюють 
принципові відмінності від звичайної системи оподаткування. 

1. Фіксований сільськогосподарський податок є єдиним, 
податкові зобов’язання з якого можуть погашатися як в 
грошовій (готівковій або безготівковій), так і в 
натуральній формі. Вимоги законодавства щодо сплати 
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податків і зборів виключно в грошовій формі на цю альтернативну 
систему не поширюються. 

Такий порядок певною мірою дозволяє врахувати специфіку 
сільськогосподарського виробництва та забезпечує платникам, по-
перше, можливість самостійного вибору найбільш доцільної форми 
платежів, а по-друге, раціональне використання власних обігових коштів. 
Правда, суттєвим обмеженням є те, що обраний варіант сплати подат-
ку не може змінюватися протягом календарного року, що стримує 
можливість оперативного маневрування фінансовими ресурсами. 

2. Порядок сплати податку враховує сезонність 
сільськогосподарського виробництва, що, безумовно, є 
принциповим для даної категорії платників. Основне податкове 
навантаження при сплаті податку в грошовій формі приходиться на 
другу половину року (80%, із них 50% — на третій квартал). При 
погашенні податкових зобов’язань в натуральній формі строк 
платежу встановлений в залежності від виду сільгосппродукції 
15 жовтня або 1 грудня. Єдиний варіант сплати, що не враховує 
сезонності, — погашення податкових зобов’язань продукцією 
тваринництва, але й для таких платників є альтернатива 
сплачувати податок у грошовій формі. 

3. Фіксований сільськогосподарський податок може 
бути класифікований як окладний податок. Тобто ставка 
оподаткування визначається незалежно від обсягів надходжень 
від цього податку. Разом з тим в цій системі оподаткування є 
унікальний покроковий механізм коригування податкових ставок в 
залежності від співвідношення податкових зобов’язань за 
фіксованим сільгоспподатком та за податками і зборами, в 
рахунок яких він сплачується. Цей механізм певною мірою знижує 
ризик надмірних втрат держави від запровадження фінансового 
сільгоспподатку. 

4. Об’єкт та база оподаткування не зв’язані з кінцевими 
показниками виробничо-господарської діяльності 
сільгосптоваровиробників. Обсяг виручки від реалізації 
сільгосппродукції та доходи від інших видів діяльності, а також 
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розмір отримуваного прибутку не впливають на податкові 
зобов’язання платника. Власне, саме цей момент забезпечує 
ефективне стимулювання розвитку сільгосптоваровиробників та 
збільшення їх фінансових результатів за рахунок раціонального 
використання сільськогосподарських земель. На суму податкових 
зобов’язань впливають тільки два чинники: площа земельних 
ділянок і грошова оцінка одиниці площі. І перший, і другий із них у 
більшості випадків залишаються незмінними протягом тривалого 
періоду, що створює стабільні умови і оправдовує назву цієї 
альтернативної системи оподаткування. 

5. На відміну від усіх інших альтернативних систем оподаткуван-
ня фіксований сільгоспподаток не обмежує платників у 
здійсненні будь-яких дозволених законодавством видів під-
приємницької діяльності. Єдиною вимогою є те, що питома вага 
виручки від реалізації власної сільгосппродукції та продуктів її 
переробки у валовому доході платника має перевищувати 50%, а які 
доходи будуть формувати іншу частину валового доходу — 
вирішуватиме сам платник. 

6. Суттєво скорочується число податків, що 
сплачуються до бюджету. Фіксований податок сплачується в 
рахунок 11 загальнодержавних та одного місцевого податків і зборів. 
Позитивним наслідком цього є відповідне скорочення податкової 
звітності та концентрація строків погашення податкових зобов’язань, 
що дозволяє більш ефективно використовувати наявні обігові кошти. 
Крім того, значно зменшується вірогідність помилок при складанні 
звітності, а відповідно, ймовірність застосування податкових санкцій та 
адміністративних штрафів. 

7. Відсутність обмежень щодо обсягів діяльності, які 
встановлені для всіх інших альтернативних систем 
оподаткування, зумовлює стимулювання розвитку всіх 
сільгосптоваровиробників, що підпадають під визначення 
платників фіксованого сільськогосподарського податку незалежно 
від того, чи відносяться вони до малих, середніх або великих 
суб’єктів господарювання. 
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8. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку 
практично знімає проблему необхідності ведення окремого 
податкового обліку. Сума податку може бути обчислена 
прямим множенням площі сільськогосподарських угідь на 
відповідну податкову ставку, що значно спрощує процедуру 
складання розрахунку. А визначення кількісного критерію 
платника податку базується на даних бухгалтерського обліку. 

Таким чином, застосування фіксованого сільськогосподарського 
податку є досить привабливим, і перш за все, для рентабельних 
господарств, які ефективно використовують наявні сільськогоспо-
дарські угіддя. 

Динаміка кількості зареєстрованих платників фіксованого 
сільськогосподарського податку в Харківській області (рис. 2.11) 
свідчить про відносну стабілізацію цього показника в 2001 – 2001 роках, 
хоча слабка тенденція до його зростання все ж таки зберігається, 
а загальний приріст платників в 1 кварталі 2002 року порівняно з 
1999 роком склав 23,3%. 
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Рис. 2.11. Динаміка кількості платників 
фіксованого сільськогосподарського податку  

в Харківській обл. (%% до 1999 року) 
 

Уповільнення темпів росту кількості платників фіксованого 
сільськогосподарського податку зв’язане, в першу чергу, з тим, що 
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в останні роки вона збільшується тільки за рахунок тих виробників 
сільськогосподарської продукції, які створюються на базі 
реформованих колективних сільськогосподарських підприємств, а 
також тих, які в попередні роки не відповідали критеріям плат-
ників. Створення ж нових суб’єктів господарювання, які потенційно 
можуть бути платниками цього податку, обмежується наявними 
земельними ресурсами сільськогосподарського призначення. 

При цьому темпи росту фактичної сплати податку за період 
1999 – 2001 років (193,0%) суттєво випереджали темпи росту кіль-
кості платників податку за відповідний період (120,1%), що є 
наслідком, з одного боку, реального створення умов для підви-
щення податкової дисципліни сільськогосподарських товарови-
робників, а з іншого — відносного зменшення загальної суми 
податкових зобов’язань платників. 

Про зміцнення податкової дисципліни свідчить також динамі-
ка податкового боргу платників фіксованого сільськогосподарського 
податку (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Динаміка податкового боргу 
платників фіксованого сільськогосподарського податку 
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2.3.2. Суб’єкти оподаткування 

Відповідно до ст. 2 Закону [17], платники фіксованого сільсько-
господарського податку можуть бути класифіковані на дві групи. 

1. Сільськогосподарські підприємства різних організаційно-
правових форм господарювання, передбачених законами України, 
селянські та інші господарства, що займаються виробництвом (виро-
щуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської про-
дукції, в яких сума, отримана від сільськогосподарської продукції і 
продуктів її переробки, за попередній звітний рік перевищує 50% 
загальної суми валового доходу підприємства. 

2. Власники земельних ділянок та землекористувачі, в тому 
числі й орендарі, які виробляють товарну сільськогосподарську 
продукцію, крім власників та землекористувачів земельних діля-
нок, переданих для ведення особистого підсобного господарства, 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного будівництва, 
а також наданих для городництва, сінокосіння та випасання 
худоби. 

При цьому під товарною сільськогосподарською продукцією 
розуміється продукція сільськогосподарського виробництва, при-
значена для реалізації. А продукція сільського господарства (сільсько-
господарська продукція) — це продукція, що виробляється в 
сільському господарстві й відповідає кодам 01.11 – 01.42 та 
05.00.1 – 05.00.42 Державного класифікатора продукції і послуг ДК 
016-97 [31]. 

Слід зазначити, що, на думку спеціалістів державної податко-
вої служби, платниками фіксованого сільськогосподарського подат-
ку можуть бути (за дотримання всіх передбачених законодавством 
умов) тільки юридичні особи [148]. Але такий підхід не відповідає 
Закону [17], тому що статус платника другої групи чітко законом 
не визначений, а дві названі ознаки (право власності чи корис-
тування земельною ділянкою та виробництво товарної продукції) 
можуть дотримуватися як для юридичних, так і для фізичних осіб. 
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Найбільші проблеми на практиці виникають з платниками 
першої з названих груп, які однозначно відносяться до категорії 
юридичних осіб. 

Виходячи з наведеного визначення платників першої групи, 
можна зробити такі висновки: 

сфера дії фіксованого сільськогосподарського податку (за 
умови дотримання кількісного критерію сільгосптоваровиробника) 
поширюється на сільськогосподарські підприємства, а також 
селянські (фермерські) господарства, тобто визначальне рішення 
має галузь народного господарства, до якої віднесені суб’єкти під-
приємницької діяльності. Належність підприємства до підприємств 
сільськогосподарських встановлюється на підставі Класифікатора 
видів економічної діяльності, затвердженого Наказом Держав-
ного комітету з стандартизації, метрології та сертифікації від 
22.10.96 р. №441, за яким сільськогосподарські підприємства 
мають коди 01.1 – 01.4; 

суб’єкти господарювання, які не відносяться до сільськогоспо-
дарських підприємств або селянських (фермерських) господарств 
(також за умови додержання кількісного критерію), мають здійсню-
вати: виробництво (або вирощування), переробку та збут 
сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки. Форму-
лювання цієї норми закону дозволяє припустити два підходи. Від-
повідно до першого з них (більш фіскального) суб’єкт господарю-
вання має здійснювати паралельно всі три види сільськогоспо-
дарської діяльності. Більш ліберальний підхід, який саме й вико-
ристовується на практиці, базується на здоровому глузді, але не 
відповідає буквальному сприйняттю ст. 2 Закону [17]. Він полягає 
в тому, що достатнім є здійснення хоча б одного з трьох видів 
діяльності; 

організаційно-правова форма, за якою створені ці підпри-
ємства, ніякого значення, з точки зору віднесення їх до платників 
фіксованого сільськогосподарського податку, не має; 

ключовою ознакою платника фіксованого сільськогосподар-
ського податку є питома вага виручки від реалізації сільськогоспо-
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дарської продукції і продуктів її переробки (ВР) в загальній сумі 
валового доходу підприємства (ВД) за попередній звітний рік. Цей 
кількісний критерій має бути більшим за 50%. 

Інакше кажучи, застосування фіксованого сільгоспподатку 
можливе у випадку дотримання такої умови: 

 

 50100 >×
ВД
В р . (2.1) 

 
Безпосередньо в Законі [17] особливості обчислення кількіс-

ного критерію не визначено. Єдиним нормативним актом, у якому 
містяться рекомендації щодо розрахунку кількісного критерію, є 
Положення про порядок справляння фіксованого сільськогоспо-
дарського податку та заповнення форми розрахунку [289]. Правда, 
в 2002 році з’явилася інша методика обчислення цього показника, 
яка містилася в затвердженому Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.03.2002 р. №233 "Порядку визначення критерію, за 
яким на сільськогосподарських товаровиробників поширюється 
спеціальний режим обкладення податком на додану вартість та 
фіксованим сільськогосподарським податком" [299]. Останній доку-
мент настільки не відповідав нормам Закону [17], що менш ніж 
через місяць після прийняття він був скасований Постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. №488. За відносно 
короткий час його існування ДПАУ встигла прийняти Податкове 
роз’яснення щодо застосування цього Порядку (Наказ від 
22.03.2002 р. №123 [285]), але на відміну від Постанови Кабінету 
Міністрів України №233 воно досі не скасоване (хоча практичне 
застосування цього роз’яснення, з огляду на ситуацію, що 
склалася, уявляється абсурдним). 

Методика розрахунку чисельника та знаменника кількісного 
критерію, встановлена Положенням [289], на жаль, також не в пов-
ній мірі відповідає вимогам Закону [17] та має деякі особливості. 

Пунктом 2 цього документа визначений склад валового дохо-
ду від реалізації сільськогосподарської продукції власного вироб-
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ництва (в ст. 2 Закону [17] йдеться не про валовий доход, а про 
суму, одержану від реалізації відповідної продукції та продуктів її 
переробки), в який включається вартість: 

реалізованої продукції рослинництва й тваринництва влас-
ного виробництва; 

реалізованої сільськогосподарської продукції, виробленої з 
сільськогосподарської сировини власного виробництва на 
власних переробних підприємствах; 

реалізованої продукції, виробленої з власної сировини на 
давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщен-
ня переробного підприємства; 

наданих послуг (послуги машинно-тракторного парку, буді-
вельних і ремонтних бригад, інші послуги), пов’язаних з сільсько-
господарським виробництвом. 

Слід відзначити, що до складу отриманих від реалізації 
сільгосппродукції сум включена вартість послуг, які, хоча і зв’язані 
з сільськогосподарським виробництвом, але за своєю суттю не 
можуть бути класифіковані як отримані від реалізації сільгосппро-
дукції суми, тобто в цій частині Положення [289] явно суперечить 
Закону [17]. Але ця невідповідність — на користь платника і має 
певний сенс: ці послуги безперечно зв’язані з технологічними 
процесами сільського господарства. 

Визначення чисельника для розрахунку кількісного критерію 
міститься також в п. 2 Положення [289], відповідно до якого 
"валовий доход визначається як загальна сума доходу платника 
податку від усіх видів його діяльності, отриманого 
(нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах як на території 
України, її континентальному шельфі, виключній (морській) 
економічній зоні, так і за їх межами". 

Наведене визначення валового доходу в Положенні [289] 
дослівно відповідає ст. 4 Закону [11], що є цілком природним, 
оскільки це — єдине визначення цієї категорії в податковому зако-
нодавстві. Як відомо, облік валового доходу ведеться без ПДВ, 



 257 

але якщо знаменник формули обчислюється без ПДВ, то такий же 
підхід має використовуватися і при обчисленні чисельника (мабуть, 
саме з цієї причини в чисельнику отримані від реалізації суми 
названі валовим доходом). 

Методику визначення кількісного критерію проілюстровано на 
умовному прикладі двох підприємств "Горизонт" та "Лан" (дані 
табл. 2.23 наведені за попередній календарний рік). 

 
Таблиця 2.23 

 
Розрахунок кількісного критерію 

платника фіксованого сільськогосподарського податку 
 

Назва показника 
Підприємства 

"Горизонт" "Лан" 
1. Обсяг реалізації продукції рослинництва власного 
виробництва, тис. грн. 

330,0 540,0 

2. Обсяг реалізації продукції тваринництва власного 
виробництва, тис. грн. 

120,0 – 

3. Обсяг реалізації сільськогосподарської продукції, 
виробленої з сільськогосподарської сировини власного 
виробництва на власних переробних підприємствах, 
тис. грн. 

640,0 446,0 

4. Обсяг реалізації сільськогосподарської продукції, 
виробленої з сільськогосподарської сировини власного 
виробництва на орендованому переробному підприєм-
стві, тис. грн. 

520,0 – 

5. Виручка від реалізації покупних товарів, тис. грн. 770,0 950,0 
6. Посередницька винагорода, отримана за операції за 
договорами комісії на продаж продукції інших вироб-
ників, тис. грн. 

50,0 – 

7. Вартість наданих послуг машинно-тракторного парку, 
тис. грн. 

80,0 225,0 

8. Вартість безкоштовно отриманих основних фондів, 
тис. грн. 

960,0 – 
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9. Кількісний критерій відповідно до Положення №658: 
[(1 + 2 + 3 + 4 + 7) / (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)] × 100 

48,70% 56,04% 

Таким чином, підприємство "Горизонт" не відповідає вимогам, 
висунутим Законом [17] до платника фіксованого сільсько-
господарського податку (критерій не дотримується), а підприєм-
ство "Лан" відповідає кількісному критерію платника фіксованого 
сільгоспподатку. 

Необхідно звернути увагу на певну невідповідність методики 
визначення чисельника та знаменника розрахункової формули 
кількісного критерію: якщо валовий доход (знаменник) розрахо-
вується за правилом першої з подій (отриманий чи нарахований), 
то в чисельнику показуються суми, отримані від реалізації, а 
згадки про суми, які нараховані, але ще не отримані, немає. Тому 
при обчисленні критерію нараховані, але ще не одержані суми 
виручки від реалізації сільськогосподарської продукції та 
продуктів її переробки збільшують тільки знаменник формули. 

Ще одна вимога для платників фіксованого сільськогосподар-
ського податку встановлена п. 1 Положення [289]. До платників 
відносяться тільки ті з сільськогосподарських підприємств, 
селянських та інших господарств, що займаються виробницт-
вом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогос-
подарської продукції, які мають у власності або користуванні 
(в тому числі й на умовах оренди) не просто земельні 
ділянки, а саме землі сільськогосподарських угідь, під якими 
розуміються рілля, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження. 
Тобто йдеться тільки про ті землі, для яких встановлені відповідні 
ставки фіксованого сільськогосподарського податку. 

Відповідно до роз’яснень ДПАУ [159] у випадку, якщо сільгосп-
товаровиробник не має об’єкта оподаткування (власних продук-
тивних сільськогосподарських угідь або взятих в оренду у неплат-
ника фіксованого сільгоспподатку податку), таке підприємство не 
може бути платником фіксованого сільськогосподарського податку. 

Оскільки у деяких видів сільськогосподарських підприємств 
(наприклад рибницьких господарств, птахофабрик і т. д.) таких 
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земель може не бути, то стати платником фіксованого сільсько-
господарського податку вони не зможуть, навіть незважаючи на те, 
що Кабінет Міністрів України рекомендував центральним та місце-
вим органам виконавчої влади у взаємовідносинах з рибницькими 
та рибальськими, включаючи риболовецькі, господарствами, що 
займаються риборозведенням, вирощуванням товарної риби, 
виловом, переробкою та збутом власної рибопродукції (незалеж-
но від організаційно-правових форм) виходити з того, що ці під-
приємства є сільськогосподарськими товаровиробниками [50]. 

Слід відзначити, що прямої вимоги про обов’язкову наявність 
у платників фіксованого сільськогосподарського податку власних 
або орендованих продуктивних сільськогосподарських угідь в 
Законі [17] немає, хоча вона цілком зрозуміла з огляду на те, що 
при відсутності у суб’єкта господарювання земель сільськогоспо-
дарського призначення — у нього відсутній і об’єкт оподаткування. 
Але у випадку, коли такий платник орендує ділянку сільськогоспо-
дарського призначення (не у платника фіксованого сільськогоспо-
дарського податку), — при дотриманні інших вимог він буде мати 
об’єкт оподаткування і сам стане платником фіксованого сільсько-
господарського податку незалежно від площі цієї земельної 
ділянки. До речі, в проекті Податкового кодексу [38, ст. 15028] ця 
проблема буде врегульована: обов’язковою умовою віднесення 
індустріалізованих сільськогосподарських підприємств, які спеціа-
лізуються на виробництві та переробці продукції тваринництва, до 
платників фіксованого сільгоспподатку буде наявність в їхній 
власності та користуванні не менш як 1000 гектар сільськогоспо-
дарських угідь. 

Відповідно до п. 9 Положення [289], у разі коли платник фік-
сованого сільськогосподарського податку здає сільськогосподар-
ські угіддя в оренду, орендовані площі не можуть включатися до 
розрахунку сплати фіксованого сільськогосподарського податку 
орендаря. Тобто платником цього податку залишається орендода-
вець, а орендар застосовує звичайну систему оподаткування. Але 
якщо орендар має у власності або в користуванні земельні 
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ділянки сільськогосподарського призначення та відповідає всім 
вимогам, визначеним в статті 2 Закону [17], він також (як і 
орендодавець) сплачує фіксований податок, але при його 
розрахунку площа орендованих сільськогосподарських угідь не 
враховується. У разі коли сільськогосподарські угіддя здаються в 
оренду не платником фіксованого сільськогосподарського 
податку, орендовані площі включаються до розрахунку суми 
фіксованого сільськогосподарського податку орендарями. 

Але в обох випадках орендарем вноситься передбачена 
договором орендна плата за землю. 

Ще одне питання пов’язане з тим, що при визначенні крите-
рію платника фіксованого сільськогосподарського податку засто-
совується інформація про його доходи за попередній календарний 
рік. Тобто, виходячи з норм ст. 2 Закону [17], новостворене підпри-
ємство не може перейти на сплату фіксованого сільськогосподар-
ського податку безпосередньо з моменту своєї реєстрації, оскіль-
ки в момент переходу необхідна інформація про питому вагу 
виручки, одержаної від реалізації продукції власного виробництва 
за попередній звітний рік, а такої інформації немає [58]. Аналогіч-
ний висновок можна зробити й відносно тих суб’єктів господарю-
вання, які були зареєстровані протягом року, що передує моменту 
переходу. Протягом першого року функціонування такі суб’єкти 
підприємницької діяльності є платниками податку на прибуток, а 
відповідно до п. 11.1 ст. 11 Закону України "Про оподаткування 
прибутку підприємств" [11] звітний (податковий) рік — це період, 
який розпочинається 1 січня поточного року і закінчується 31 груд-
ня того ж року. Тому для коректного визначення питомої ваги 
виручки від реалізації у валовому доході підприємство має відпра-
цювати за звичайною системою оподаткування період, більший за 
календарний рік. 

Певні сумніви в це питання внесла Постанова Кабінету 
Міністрів України №233, відповідно до якої для новостворених 
сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності 
частка виручки від реалізації сільськогосподарської продукції в 
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загальній сумі валового доходу підприємства в поточному році 
визначається в загальновстановленому порядку за даними 
звітного періоду (тобто з моменту реєстрації й до кінця 
календарного року). Але після скасування цієї постанови 
застосування наведеної норми вже не є правомірним, а 
новостворені підприємства зможуть стати платниками 
фіксованого сільгоспподатку тільки після того, як вони 
відпрацюють повний календарний рік. 

Питання щодо статусу суб’єктів господарювання, створених 
при реорганізації колективного сільськогосподарського підприєм-
ства — платника фіксованого сільськогосподарського податку, визна-
чене безпосередньо Законом [17, ст. 9] та п. 1 Положення [289]. 
Такі підприємства незалежно від того, в якій організаційно-
правовій формі вони створені, також є платниками цього податку, 
якщо займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та 
збутом сільськогосподарської продукції. Причому на них протягом 
року реформування не поширюються вимоги ст. 2 Закону щодо 
необхідності додержання встановленої питомої ваги виручки від 
реалізації сільгосппродукції в загальному обсязі валового доходу. 

2.3.3. Зміна системи оподаткування 

Перехід на фіксований сільськогосподарський податок здійсню-
ється виключно за умови, що суб’єкт господарювання відповідає 
всім вимогам до платників цього податку. 

Момент такого переходу, на відміну від єдиного податку та 
спецпатенту, прямо законодавством не визначений, але, 
виходячи з того, що питома вага виручки від реалізації продукції 
визначається за попередній календарний рік, найбільш вірогідним 
є висновок, що застосування цієї спрощеної системи 
оподаткування починається саме з нового календарного року. 

Одним із найбільш складних питань фіксованого сільськогос-
подарського податку є питання про те, чи є перехід на його сплату 
обов’язковим, чи є добровільним рішенням платника. Якщо для 
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інших альтернативних систем оподаткування (єдиний податок, 
спецпатент, прибутковий податок, що сплачується в фіксованому 
розмірі) відповідними законодавчими актами передбачене їх 
застосування виключно на добровільних засадах, то в Законі [17] 
відсутній навіть натяк на таку можливість. Правда, в цьому доку-
менті немає й прямих посилань на обов’язковість переходу до 
сплати фіксованого сільськогосподарського податку у випадку 
дотримання платником всіх обов’язкових вимог. Проблема ця 
набуває гостроти з огляду на те, що сукупні податкові зобов’язан-
ня платників при застосуванні цього альтернативного способу 
оподаткування в більшості випадків зменшуються, а органи 
державної податкової служби не зацікавлені в зменшенні 
податкових надходжень. 

Тому однозначні коментарі щодо права платників на засто-
сування фіксованого сільгоспподатку — відсутні. Так, наприклад, 
О. Даниленко [58] вважає, що платник може самостійно обрати, чи 
залишатися на "класичній" системі оподаткування, чи перейти на 
сплату фіксованого сільськогосподарського податку. Основним 
аргументом на користь цього підходу є те, що в Законі [11] під 
сільгосппідприємствами розуміються підприємства, валовий доход 
яких від продажу продукції власного виробництва за попередній 
звітний (податковий) рік перевищує п’ятдесят відсотків загальної 
суми валового доходу, що відповідає й критеріям платників фіксо-
ваного сільськогосподарського податку. Тобто, якщо вважати 
обов’язковим перехід на альтернативну систему оподаткування, 
то стає незрозумілим, для чого цим же платникам встановлений 
особливий режим оподаткування за податком на прибуток підпри-
ємств (зокрема, річний податковий період, спеціальний механізм 
обліку запасів, особливості товарного кредитування тощо). Додат-
ковим аргументом на користь цього підходу є й те, що для пере-
ходу на фіксований податок сільгосппідприємство має подати 
заяву до органів державної податкової служби. Однак на відміну 
від інших альтернативних систем оподаткування конкретні строки 
для цього не встановлені. 
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Разом з тим існує й інша точка зору на цю проблему, до якої 
приєднується й автор. Статтею 2 Закону [17] наданий перелік 
вимог до платників саме цього податку, а не до сільгосптоварови-
робників взагалі. Якщо ці вимоги додержуються, суб’єкт господарю-
вання відноситься до категорії платників фіксованого сільськогос-
подарського податку. Виходячи з визначення платників податку, 
наведеного в ст. 1 Закону [10], на таких осіб "згідно з законами 
покладено обов’язок утримувати та/або сплачувати податки і 
збори (обов’язкові платежі), пеню та штрафні санкції". Тобто, 
якщо особа підпадає під визначення платника фіксованого 
сільськогосподарського податку, вона зобов’язана сплачувати цей 
податок, якщо відповідним законодавчим актом не передбачене 
інше. Обов’язковість подання заяви про застосування фіксованого 
сільгоспподатку також не є однозначним підтвердженням 
добровільності вибору (при реєстрації в якості платника ПДВ, 
незалежно від того, чи є вона добровільною, чи обов’язковою, 
суб’єкт господарювання також має подавати відповідну заяву). 

Що стосується спеціального механізму оподаткування підпри-
ємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогоспо-
дарської продукції, відповідно до п. 16.4 Закону [11], то дія цих 
норм закону не обмежена в часі, тоді як фіксований сільськогос-
подарський податок введено тимчасово — до 01.01.2004 р. 

Виходячи з цього, на думку автора, більш обґрунтованим уявля-
ється висновок про те, що особи, які підпадають під визначення 
платників фіксованого сільськогосподарського податку, авто-
матично мають переходити на цю альтернативну систему опо-
даткування. В даному випадку альтернативність означає не право 
вибору для платника, а принципові відмінності однієї системи 
оподаткування від іншої, а також неможливість одночасного їх 
застосування. 

Непрямим підтвердженням цього висновку є те, що Зако-
ном [17] передбачена можливість тільки обов’язкового 
повернення на звичайну систему оподаткування. З цього приводу 
в статті 2 визначено, що "у разі, коли в звітному періоді валовий 
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доход від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції 
власного виробництва та продуктів її переробки становить 
менш як 50 відсотків загального обсягу реалізації, підприємство 
сплачує податки в наступному звітному періоді на загальних 
підставах". 

Правда, в наведеній цитаті в чисельнику стоїть валовий 
доход, а в знаменнику — обсяг реалізації, що не відповідає 
загальному кількісному критерію, але, на думку автора, в даному 
випадку законодавець припустився звичайної технічної помилки. 

Момент обов’язкового повернення на звичайну систему опо-
даткування відповідає початку наступного звітного періоду після 
порушення граничної питомої ваги виручки від реалізації сільсько-
господарської продукції в загальному обсязі валового доходу, 
тобто з початку нового календарного року. Таким чином, можли-
вість відмови від сплати фіксованого сільгоспподатку і переходу 
на звичайну систему оподаткування в середині року не 
передбачена. 

Для переходу на фіксований податок сільгосппідприємство 
має подати заяву до органів державної податкової служби. Зазна-
чимо, що конкретні строки для такої подачі (на відміну від інших 
альтернативних систем оподаткування) не встановлені. 
Відповідно до п. 10 Порядку розрахунку фіксованого 
сільськогосподарського податку і заповнення форми 
розрахунку [304] платникові фіксованого сільськогосподарського 
податку після подання розрахунку відповідна податкова інспекція 
видає довідку, яка підтверджує його статус платника. 

Ще одне питання, яке виникає на практиці, зв’язане з можли-
вістю переходу на фіксований сільськогосподарський податок 
платників, що працюють за спрощеною системою оподаткування, 
обліку та звітності. Це питання прямо в законодавчих або норма-
тивних актах не врегульоване. Проблема полягає в тому, що 
податковий облік з єдиного податку не передбачає формування 
валового доходу за принципами оподаткування прибутку, який 
використовується при розрахунку основного критерію платників 
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фіксованого сільськогосподарського податку. Крім того, Указом [3] 
також не передбачена можливість прямого переходу на єдиний 
податок сільгосптоваровиробників, а обумовлене тільки повер-
нення на звичайну систему оподаткування.  

З точки зору економічної логіки, ці дві альтернативні системи 
оподаткування частково "перекривають" одна одну, що також викли-
кає певні сумніви. Якщо припустити, що платник єдиного податку 
перейде на сплату фіксованого сільськогосподарського податку, він 
буде двічі звільнений від декількох загальнодержавних та місце-
вих податків і зборів, але буде зобов’язаний одночасно сплачувати 
обидва альтернативних податки, що не відповідатиме здоровому 
глузду. 

Разом з тим при відмові від спрощеної системи оподаткуван-
ня обліку й звітності та переході на звичайну систему оподатку-
вання суб’єкт підприємницької діяльності (за умови розрахунко-
вого визначення валового доходу та відповідності іншим вимогам 
до платників фіксованого сільськогосподарського податку), на 
думку автора, все ж таки має змінити одну альтернативну систему 
оподаткування на іншу. А валовий доход у даному випадку може 
бути визначений розрахунково за аналогією з визначенням плат-
никами 6-відсоткового єдиного податку валових витрат для під-
твердження права на податковий кредит. 

Якщо сільськогосподарські товаровиробники, які працювали у 
спеціальному режимі, але втратили право на застосування такого 
режиму, мають податкові борги з податку на додану вартість та 
фіксованого сільськогосподарського податку, то останні підлягають 
погашенню шляхом зарахування коштів на рахунки, відкриті для 
забезпечення функціонування спеціального режиму. Облік такої 
заборгованості ведеться органами державної податкової служби в 
старих картках особового рахунка до її повного погашення [285]. 

На відміну від спрощеної системи оподаткування, обліку й звіт-
ності, наявність податкового боргу не є перешкодою для перехо-
ду на сплату фіксованого сільськогосподарського податку. Відпо-
відно до п. 10 податкового роз’яснення [285] (його, за переконанням 
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автора, можна застосовувати в частині, що не зв’язана з постановою 
№233), податковий борг сільськогосподарських товаровиробників, 
що вперше включені до складу платників податків, на яких поширю-
ється спеціальний режим обкладання фіксованим сільськогосподар-
ським податком, за платежами, від сплати яких сільськогосподар-
ський товаровиробник звільняється у спеціальному режимі, 
обліковується в старих картках особового рахунка до повного їх 
погашення. 

2.3.4. Ставки 

Ставки податку встановлюються в процентах до грошової 
оцінки землі та диференційовані в залежності від призначення 
земельної ділянки та від статусу території, на якій вона розта-
шована (табл. 2.24). 

 
Таблиця 2.24 

 
Ставки фіксованого сільськогосподарського податку 
 

Призначення 
земельної ділянки 

Ставка, % до грошової оцінки землі 

Базові ставки 
Ставки для гірських зон 
і поліських територій 

Рілля, сіножаті та пасовища 0,5 0,3 
Багаторічні насадження 0,3 0,1 

 
Перелік платників податку, що розташовані в гірських зонах 

та на поліських територіях, затверджується до 15 січня 1999 року 
на пленарних засіданнях обласних рад за поданням районних 
державних адміністрацій, виходячи з критеріїв, установлених стат-
тею 1 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в 
Україні" [30] та визначених Кабінетом Міністрів України [45] 
поліських територій. 
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До гірських населених пунктів належать міста, селища 
міського типу, селища, сільські населені пункти, розташовані у 
гірській місцевості, які мають недостатньо розвинуті сферу 
застосування праці та систему соціально-побутового 
обслуговування, обмежену транспортну доступність. 

Критеріями віднесення населених пунктів до категорії гірських 
є [30]: 

розташування населеного пункту або частини його, на якій 
проживає більш як половина мешканців цього населеного пункту, 
на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря на території, рельєф 
якої дуже розчленований байраками, водотоками тощо, та розмі-
щення 50 і більше відсотків сільськогосподарських угідь у межах 
цього пункту на схилах крутизною 12 градусів і більше; 

якщо на одного жителя припадає менше 0,15 гектара ріллі 
або при її відсутності — менш як 0,60 гектара сільськогоспо-
дарських угідь; 

суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (середня три-
валість — не менше 115 днів, середньодобова температура 
повітря в січні не перевищує мінус 4 градуси за Цельсієм), 
прохолодне коротке літо (середня тривалість — не більше двох 
місяців, середньодобова температура в липні не перевищує 
20 градусів за Цельсієм), велика кількість опадів (середньорічна 
сума опадів у рідкому і твердому стані — не менше 
600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені, вітровали, 
снігові намети, сейсмічність землі. 

Таким чином, населені пункти, розташовані на висоті 
400 метрів і вище над рівнем моря, котрі відповідають всім трьом 
наведеним критеріям, набувають статусу гірських. 

До поліських територій [45] належать території України, розта-
шовані у природно-сільськогосподарській зоні Полісся, яка охоплює 
північну частину України, а також частину західного регіону України та 
характеризується специфічними грунтово-кліматичними умовами. 

Критеріями віднесення адміністративно-територіальних оди-
ниць до поліських територій є їх розташування: 
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в межах природно-сільськогосподарської зони Полісся, для якої 
властиве переважання дерново-підзолистих і дернових ґрунтів піща-
ного та супіщаного механічного складу, а також перезволожених і 
заболочених земель (лучних і болотних ґрунтів, включаючи торфові); 

у смузі переходу від Поліської до Лісостепової зони, якщо 
зазначені в абзаці третьому пункту 1 цієї постанови види ґрунтів 
(земель) становлять не менш як 60 відсотків у загальному складі 
сільськогосподарських угідь. 

Перелік поліських територій включає території районів (або їх 
частин) дев’яти областей України: Волинської, Житомирської, 
Київської, Львівської, Рівненської; Сумської; Тернопільської, Хмель-
ницької та Чернігівської. 

У зв’язку з тим, що законом передбачена можливість сплати подат-
ку як у грошовій формі, так і у вигляді постачань сільськогосподарської 
продукції, ставка податку також встановлюється в двох формах. 

Принцип установлення ставки податку в натурі — наступний: 
в якості еквівалента використовується пшениця м’яка третього 
класу за цінами, які щорічно встановлюються Кабінетом Міністрів 
України. Коефіцієнти співвідношення вартості однієї тонни пшени-
ці і вартості одиниці інших видів сільгосппродукції щорічно 
встановлюються обласними радами до затвердження 
відповідного бюджету, але не пізніше 1 січня поточного року. 

Ставка податку в натуральній формі (кількість сільськогоспо-
дарської продукції з гектара) встановлюється на початку року і не 
підлягає корегуванню в залежності від зміни ціни на сільгосп-
продукцію протягом року. 

Відповідно до роз’яснень ДПАУ [157], ціна пшениці м’якої 
третього класу встановлюється з урахуванням ПДВ. Але, оскільки 
платники фіксованого сільгоспподатку мають спеціальний пільго-
вий режим оподаткування податком на додану вартість, для 
здійснення розрахунку податкових зобов’язань в натуральній фор-
мі слід застосовувати ціну пшениці без ПДВ. Так, наприклад, якщо 
в 1999 році встановлена Кабінетом Міністрів України ціна пшениці 



 269 

м’якої третього класу з урахуванням ПДВ дорівнювала 220 грн., в 
розрахунку слід використовувати ціну 183,3 грн. за 1 тонну. 

2.3.5. Проблеми визначення податкових зобов’язань 

Об’єктом оподаткування, відповідно до ст. 3 Закону [17], є 
площа сільськогосподарських угідь, переданих платнику у влас-
ність, у користування, в тому числі й на умовах оренди. 

Базою оподаткування є грошова оцінка загальної площі 
сільськогосподарських угідь, що визначається згідно з затверджу-
ваною Кабінетом Міністрів України методикою станом на 1 липня 
1995 року, причому протягом року грошова оцінка при необхідності 
може бути уточнена, що спричиняє певну нестабільність умов 
оподаткування. 

Для сільськогосподарських товаровиробників, зареєстрова-
них після 1 січня 1998 р., нарахування фіксованого 
сільськогосподарського податку здійснюється на основі грошової 
оцінки сільськогосподарських угідь, що перебувають у його 
власності або надані йому в користування, в тому числі й на 
умовах оренди. Тобто базою оподаткування в даному випадку є 
грошова оцінка землі на початок того року, коли здійснена 
реєстрація такого платника. 

Грошова оцінка сільськогосподарських угідь у разі необхідно-
сті може уточнюватися згідно з законодавством на основі Мето-
дики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 
та населених пунктів [310]. 

Платники податку самостійно визначають суму фіксованого 
сільськогосподарського податку на поточний рік, виходячи з площі 
земельних ділянок (диференційовано за видами сільськогоспо-
дарських угідь), їх грошової оцінки та встановлених Законом [17] 
ставок податку. 

Розрахунок податкових зобов’язань відповідно до ст. 5 Зако-
ну [17] подається органу державної податкової служби за місцем 
знаходження платника податку (виходячи з усієї площі сільсько-
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господарських угідь) та органу податкової служби за місцем 
розташування земельної ділянки (стосовно тієї ділянки, що 
розташована на території відповідної територіальної громади) до 
1 лютого поточного року. 

Після вступу в силу Закону України "Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами" [10] цей строк подання розрахунку вже не 
відповідає загальним строкам подання декларацій відповідно до 
п. 5.1 ст. 5 Закону [10]. Нагадаємо, що декларація (розрахунок) за 
рік має подаватися протягом 60 календарних днів по закінченні 
податкового (звітного) року. 

ДПАУ [209] знайшла нестандартний вихід з цієї проблеми і на 
свій розсуд (жодної відповідної нормі в законодавчих актах немає) 
роз’яснила, що платник "має право самостійно обрати форму 
звітності перед податковим органом з фіксованого 
сільськогосподарського податку і подавати розрахунки": 

а) відповідно щомісячно і щорічно за минулий період, згідно з 
загальними принципами подання податкових декларацій [10], або 

б) щорічно наперед з поданням уточненого розрахунку в разі 
зміни об’єкта оподаткування протягом поточного року, як того 
вимагає спеціальний законодавчий акт з цього податку [17]. 

На думку автора, в даному випадку слід все ж додержуватися 
варіанта "б", бо загальні принципи узгодження податкових 
зобов’язань і строки подання декларацій стосуються тих податків і 
зборів, податкові зобов’язання за якими визначаються по закін-
ченні звітного (податкового) періоду. В даному випадку розраху-
нок суми податку подається протягом місяця після початку подат-
кового року, а відповідні зміни в Закон [17] не були внесені (на 
відміну від інших законодавчих актів з питань оподаткування). 

Розрахунок подається за встановленою формою окремо для 
платників, які здійснюють діяльність у гірських зонах і на поліських 
територіях, та для інших платників. 
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Методика визначення податкових зобов’язань міститься в 
Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку 
та заповнення форми розрахунку [304]. 

Для платників фіксованого сільськогосподарського податку, 
земельні угіддя яких не входять до гірських зон та поліських тери-
торій, розрахунок суми податку (Ефп) здійснюється за формулою: 
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де Пр, Пс, Пп, Пб.н. — відповідно площа ріллі, сіножатей, пасовищ, 
багаторічних насаджень, що належать платнику податку, в тому 
числі й на умовах оренди, га; 
 Гр, Гс, Гс, Гб.н. — грошова оцінка ріллі, сіножатей, пасовищ, 
багаторічних насаджень, грн. за 1 га. 

Для визначення податкових зобов’язань платників фіксованого 
сільськогосподарського податку, які здійснюють діяльність у 
гірських зонах та на поліських територіях, застосовується фор-
мула: 
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Оскільки до введення фіксованого сільськогосподарського 

податку рівень податкового навантаження на суб’єктів підприєм-
ницької діяльності був неоднаковий, при переході на нову систему 
оподаткування розрахункова сума податкових зобов’язань з фік-
сованого сільськогосподарського податку порівнюється з сумою 
податків і зборів, що скасовуються при його введенні. При цьому 
за базу порівняння, відповідно до ст. 2 Закону [17], береться сума 
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таких податків і зборів, що була фактично сплачена в 1997 році 
(Еп.97): 

 
 Еп.97 = X + Y + Z + R + L + F + G + J + V + U + T + P,  (2.4) 
де X — податок на прибуток;  
 Y — плата (податку) за землю;  
 Z — податок з власників транспортних засобів та інших само-
хідних машин і механізмів;  
 R — комунальний податок;  
 L — збір на геологорозвідувальні роботи за рахунок бюджету;  
 F — збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту 
населення;  
 G — збір на обов’язкове соціальне страхування;  
 J — збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 
автомобільних доріг загального користування України;  
 V — збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;  
 U — збір до Державного інноваційного фонду;  
 T — плата за придбання торгового патенту на здійснення торгі-
вельної діяльності;  
 P — збір за спеціальне використання природних ресурсів 
(щодо користування водою для потреб сільського господарства). 

 
Незважаючи на те, що частина з цих податків і зборів на прак-

тиці вже не застосовується (збір до Фонду для здійснення заходів 
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціаль-
ного захисту населення; збір на будівництво, реконструкцію, 
ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування 
України; збір до Державного інноваційного фонду), в даному 
випадку до розрахунку беруться суми відповідних зборів за 1997 рік, 
коли вони справлялися на загальних підставах. 

Якщо сума скасованих податків за 1997 рік менше чи дорів-
нює трикратній сумі фіксованого сільськогосподарського податку, 
застосовуються ставки, встановлені Законом. У випадку, якщо сума 
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скасованих податків і зборів у три – чотири рази перевищує суму 
фіксованого податку, застосовується коефіцієнт 1,5, а якщо більш, 
ніж у чотири рази, — коефіцієнт 2 до суми фіксованого податку. 

Слід зазначити, що такий коригувальний механізм, який дає 
змогу державі не допустити надмірних втрат податкових надхо-
джень, притаманний тільки цій альтернативній системі оподатку-
вання. Але на відміну від спецпатенту при застосуванні фіксова-
ного сільськогосподарського податку податкове навантаження на 
платника в будь-якому випадку зменшується. 

Звичайно, якщо підприємство створене у 1998 р. або пізніше 
(в процесі реорганізації колективних сільськогосподарських під-
приємств), ці коефіцієнти не застосовуються. 

У випадку, коли в звітному періоді відбувається зміна площ 
сільськогосподарських угідь, у зв’язку з набуттям права земле-
власника або землекористувача відповідний суб’єкт господарської 
діяльності зобов’язаний здійснити уточнення сум податкових пла-
тежів на період до закінчення податкового року і протягом місяця 
надати розрахунки до органів державної податкової служби за 
місцем розташування земельної ділянки та до органу державної 
податкової служби за місцем своєї реєстрації разом з витягом з 
державного земельного кадастру про склад земельних угідь та їх 
грошову оцінку. 

Державні землевпорядні організації уточнюють грошову оцін-
ку сільськогосподарських угідь у зв’язку зі зміною їх складу та пові-
домляють про це платників податку та органи державної подат-
кової служби. 

Разом з тим слід звернути увагу на ту обставину, що Законом 
передбачений тільки варіант збільшення площі в зв’язку з при-
дбанням прав землевласника чи землекористувача, а в більш 
ліберальному п. 8 Положення [289] йдеться про зміну площі 
сільськогосподарських угідь. 

Ситуація, в якій протягом року площа земельної ділянки зменшу-
ється, на практиці може мати місце у випадках закінчення (або пере-
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гляду) угоди про оренду земельних ділянок, при реорганізації сільсько-
господарського підприємства, внаслідок форс-мажорних обставин. 

Незважаючи на те, що строки подання уточненого розрахунку 
встановлені п. 8 Положення [289], ДПАУ вимагає, щоб цей роз-
рахунок був поданий протягом 20 календарних днів по закінченні 
того місяця, в якому відбулася зміна бази оподаткування [212] 
відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону України "Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами" [10]. На думку автора, такий підхід є непо-
слідовним: якщо погоджуватися зі строками подання річного 
розрахунку, встановленими Законом [17], то відповідних строків 
слід додержуватися й відносно подання уточнених розрахунків, в 
тому числі й при зміні площі земельних ділянок. 

2.3.6. Фіксований сільськогосподарський податок 
та інші податки і збори 

Фіксований податок вводиться замість цілого ряду загально-
державних і місцевих податків і зборів, що є одним із найважливі-
ших проявів його стимулюючої функції. В той же час значна части-
на податків і зборів залишається обов’язкової до сплати 
(табл. 2.25). 

Таблиця 2.25 
 
Особливості справляння податків і зборів при сплаті 

фіксованого сільськогосподарського податку 
 
Фіксований податок сплачується в 

рахунок наступних видів податків і зборів 
Податки і збори, обов’язкові 

до сплати 

Податок на прибуток підприємств 
Фіксований сільськогосподар-
ський податок 

Плата (податок) за землю  Податок на додану вартість 
Податок з власників транспортних засобів 
і інших самохідних машин і механізмів  

Податок на доходи фізичних 
осіб (прибутковий податок) 
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Комунальний податок  Акцизний збір 

Збір за геологорозвідувальні роботи, 
виконані за рахунок державного бюджету 

Збір за забруднення навко-
лишнього природного середо-
вища 

Збір у Фонд для здійснення заходів для 
ліквідації наслідків Чорнобильської ката-
строфи і соціального захисту населення* 

Збір на розвиток виноградар-
ства, садівництва і хмеляр-
ства 

Збір на обов’язкове соціальне страху-
вання 

Мито 

Збори на будівництво, реконструкцію, 
ремонт і утримання автомобільних доріг 
загального користування* 

Державне мито 
Податок на нерухоме майно 
(нерухомість)* 
Рентні платежі 

Збір у Державний інноваційний фонд* 
Місцеві податки і збори (крім 
комунального) 

Збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування 

Гербовий збір* 

Плата за придбання торгового патенту на 
здійснення торговельної діяльності 

Збір за використання радіо-
частотного ресурсу України  

Збір за спеціальне використання природ-
них ресурсів 

Єдиний збір, що справляється 
в пунктах пропуску через 
державний кордон України 

* Податки і збори, передбачені Законом України "Про систему оподаткуван-
ня" [5], але фактично не справляються (у зв’язку зі скасуванням, призупиненням 
або відсутністю відповідних спеціальних законодавчих актів). 

Перш за все, слід звернути увагу, що, відповідно до ст. 1 
Закону [17], фіксований сільгоспподаток сплачується "в рахунок" 
12 загальнодержавних податків і зборів. Таке формулювання 
істотно відрізняється від аналогічної норми, встановленої для 
суб’єктів малого підприємництва, що застосовують спрощену 
систему оподаткування, обліку й звітності [3]. Крім того, п. 9.4 ст. 9 
Закону [17] для платників фіксованого сільськогосподарського 
податку зупинена дія окремих законів з питань оподаткування в 
цілому або окремих їх норм. До того ж для них зупинена дія 
Закону України "Про систему оподаткування" [5] в частині сплати 
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сум податків і зборів (обов’язкових платежів), включених до 
складу фіксованого сільськогосподарського податку. 

Такий механізм врегулювання спеціального пільгового подат-
кового режиму є, безумовно, найбільш коректним порівняно з 
іншими альтернативними системами оподаткування. 

Разом з тим існують деякі особливості щодо звільнення сіль-
госптоваровиробників від сплати окремих податків і зборів, про які 
слід згадати окремо. 

Податок на прибуток підприємств. Для платників фіксова-
ного сільськогосподарського податку зупинена чинність Закону 
України "Про оподаткування прибутку підприємств" [11], за винят-
ком статей, що регламентують оподаткування спільної діяльності 
без утворення юридичної особи, дивідендів і доходів нерези-
дентів. 

Таким чином, усі інші норми цього законодавчого акта (вклю-
чаючи правила податкового обліку, особливий порядок оподатку-
вання бартерних операцій, операцій зі зв’язаними особами, опе-
рацій з нерезидентами з офшорних зон і т. ін.) до таких платників 
не застосовуються. Але у випадку, коли платник фіксованого сіль-
ськогосподарського податку виплачує дивіденди або доходи на 
користь нерезидента, з таких сум утримуються відповідні податки 
в загальновстановленому порядку. 

Разом з тим на практиці виникає питання щодо визначення 
валового доходу і валових витрат суб’єктів господарювання, що 
сплачують фіксований сільськогосподарський податок. Пов’язане 
це з тим, що річний обсяг валового доходу використовується для 
розрахунку критерію платника за цією системою оподаткування. 
Як уже зазначалося вище, валовий доход у розумінні фіксованого 
сільськогосподарського податку за своїм складом в цілому відпо-
відає критеріям аналогічного показника, який використовується в 
оподаткуванні прибутку підприємств. Але на відміну від остан-
нього в Законі [17] не визначена методика податкового обліку 
цього показника. В податковому роз’ясненні [285] лише вказується, 
що він визначається за даними бухгалтерського обліку. Тому, на 
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погляд автора, визначати валовий доход слід за принципами, 
встановленими в ПБУ 15 "Доход", тобто "за відвантаженням". Що 
стосується окремих видів доходів, то питання їх включення до 
валового доходу має вирішуватися теж скрізь призму ПБУ 15 
"Доход", а використання ст. 4 Закону Україні "Про оподаткування 
прибутку підприємств" уявляється некоректним. 

Відповідно до п. 25 Положення [289] суми нарахованого (вне-
сеного) фіксованого сільськогосподарського податку включаються 
до складу валових витрат платника фіксованого сільськогоспо-
дарського податку. Це посилання, на жаль, не має нічого 
спільного зі зменшенням суми податкових зобов’язань, тому що 
витрати платника не впливають на суму нарахованого фіксованого 
сільськогосподарського податку. Єдиний мотив, за яким при сплаті 
фіксованого сільгоспподатку слід контролювати можливість 
віднесення тих чи інших витрат до складу валових витрат, полягає 
в підтвердженні права на податковий кредит з ПДВ. 

Фіксований сільськогосподарський податок — на сьогодні 
єдина альтернативна система оподаткування, що передбачає 
звільнення від сплати податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів. Ця норма 
достатньою мірою стимулює сільгосптоваровиробників 
нарощувати парк власних автомобілів, хоча у відповідному законі 
містилася пільга у вигляді 50-відсоткового зниження суми 
податкових зобов’язань сільськогосподарських підприємств-
товаровиробників за трактори колісні, автобуси та спеціальні 
автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше 
десяти. 

Звільнення платників фіксованого сільськогосподарського 
податку від плати (податку) за землю уявляється цілком природ-
ним, оскільки об’єкти оподаткування для обох податків — 
однакові. Але орендарі ділянок сільськогосподарського 
призначення не звільнені від орендної плати за них незалежно від 
того, яку систему оподаткування використовує орендодавець. 
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Плата за придбання торгового патенту скасована тільки у 
випадку здійснення торгової діяльності. Але платник фіксованого 
сільськогосподарського податку має право (при додержанні гра-
ничної питомої ваги виручки від реалізації власної сільгосппродукції 
та продуктів її переробки) займатися будь-якими іншими видами 
діяльності. При здійсненні операцій з надання побутових послуг 
населенню, обміну готівкових валютних цінностей і грального біз-
несу придбання торгового патенту залишається обов’язковим. 

На думку ДПАУ [153], при здійсненні платниками фіксованого 
сільськогосподарського податку торговельної діяльності не тільки 
продукцією власного виробництва, а й товарами, придбаними за 
договорами купівлі-продажу, обміну і т. ін., в разі коли в звітному 
періоді валовий доход від операцій з реалізації сільськогосподар-
ської продукції власного виробництва та продуктів її переробки 
становить менш як 50 відсотків загального обсягу реалізації, під-
приємство сплачує податки в наступному звітному періоді на 
загальних підставах, в тому числі й придбає торговий патент. Це 
роз’яснення є занадто вже ліберальним, тому що при недодержанні 
критерію платника придбавати торговий патент сільгоспто-
варовиробник має незалежно від того, свою чи чужу продукцію він 
продає за готівкові кошти. 

Незважаючи на зупинення для платників цієї альтернативної 
системи більшості норм Закону України "Про збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування" [16], залишилися в дії норми 
цього законодавчого акта щодо справляння збору з фізичних осіб, 
які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізич-
них осіб, що виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-право-
вими договорами. Тобто платник фіксованого сільськогосподар-
ського податку звільнений від нарахування збору на виплати з 
оплати праці (32%), але зобов’язаний утримувати й перерахову-
вати в Пенсійний фонд України збір, що утримується з доходів 
найманих робітників та громадян, які виконують роботи за цивіль-
но-правовими угодами (за ставкою 1 чи 2% в залежності від суми 
виплаченого доходу). 
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Скасування збору на обов’язкове соціальне страхування 
однозначно стосується тільки внесків на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності (саме цей фонд є правонаступником Фонду соціаль-
ного страхування України) в частці внесків, що нараховуються. 
Утримувані внески залишаються також обов’язковими, тому що дія 
відповідного закону зупинена для платників фіксованого сільсько-
господарського податку, а не для громадян, що працюють у таких 
платників. Щодо внесків на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування на випадок безробіття, то тут ситуація значно гірша. 
Незважаючи на те, що збір на обов’язкове соціальне страхування 
на випадок безробіття також був регламентований зупиненим 
законом, платники фіксованого податку не сплачують кошти у 
відповідний цільовий фонд. Тому вони повинні нараховувати внес-
ки на обов’язкове соціальне страхування на випадок безро-
біття [109]. 

2.3.7. Порядок сплати 
та відповідальність платників 

Принциповою відмінністю фіксованого сільськогосподарського 
податку як від звичайної системи оподаткування, так і від інших альтер-
нативних є право платників на вибір форми сплати фіксованого 
сільськогосподарського податку. Податок може сплачуватися ними в 
грошовій формі або/та у вигляді поставок сільськогосподарської 
продукції. 

Кількість сільськогосподарської продукції, що поставляється в 
рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, визнача-
ється виходячи з нарахованої до сплати в звітному податковому 
році суми фіксованого сільськогосподарського податку та договір-
ної ціни (але не нижче біржової ціни за вирахуванням витрат, 
пов’язаних з прийманням продукції) на продукцію, яка поставля-
ється в рахунок сплати податку на дату проведення сплати. 
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Зміна порядку сплати податків і зборів (обов’язкових плате-
жів) протягом звітного (податкового) року не допускається. 

Законом передбачена щомісячна сплата податку, причому за 
місцем розташування земельної ділянки. 

Нарахування та сплата фіксованого сільськогосподарського 
податку здійснюється до 20 числа кожного місяця звітного року, 
починаючи з лютого (строк сплати податку за останній місяць 
звітного року — до 20 січня наступного року [304, п. 7]) у розмірі 
третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної 
суми податку. Враховуючи сезонність сільськогосподарського 
виробництва, законодавством встановлений нерівномірний розпо-
діл річної суми податкових зобов’язань у таких розмірах: 

у I кварталі — 10 відсотків; 
у II кварталі — 10 відсотків; 
у III кварталі — 50 відсотків; 
у IV кварталі — 30 відсотків. 
Таким чином, принциповою відмінністю фіксованого сільсько-

господарського податку як від звичайної, так і від інших альтерна-
тивних систем оподаткування є те, що в ньому враховується 
фактор сезонності. 

На відміну від встановлених Законом [17] строків сплати 
податку в грошовій формі ДПАУ [212] роз’яснила, що, відповідно 
до пп. 5.3.1 ст. 5 і пп. 4.1.4 "а" ст. 4 Закону [10], фіксований сіль-
ськогосподарський податок має сплачуватися щомісяця протягом 
30 днів (20 + 10 днів), наступних за останнім календарним днем 
звітного (податкового) періоду. Наприклад, фіксований сільсько-
господарський податок за березень 2001 року має бути сплачений 
не пізніше 30 квітня 2001 року. Незважаючи на те, що це роз’яс-
нення — на користь платника, все ж таки і в цьому випадку підхід 
ДПАУ є непослідовним і некоректним, тому що 10 днів — це 
період погашення податкових зобов’язань, який починається не 
через 20 календарних днів по закінченні відповідного місяця, а 
після граничного строку узгодження цих податкових зобов’язань. 
А для фіксованого цей строк співпадає з граничним моментом 
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подання розрахунку, який настає 1 лютого. Тобто якщо бути 
послідовним, то відраховувати 10 днів потрібно саме з цієї дати, 
що не відповідає Закону [17]. Виходячи з цього, щомісячні платежі 
слід здійснювати до 20 числа кожного місяця, починаючи з лютого, 
як це передбачене спеціальним законом з цього податку. 

У тому випадку, коли платник приймає рішення сплачувати 
фіксований сільськогосподарський податок повністю або частково в 
натуральній формі, строки погашення податкових зобов’язань (в 
частці поставок сільгосппродукції) визначаються ними за погоджен-
ням з управліннями сільського господарства та продовольства 
відповідних районних державних адміністрацій. Разом з тим Зако-
ном [17] встановлені обмеження щодо граничних строків погашення 
податкових зобов’язань шляхом поставок сільгосппродукції 
залежно від виду продукції, яка постачається в рахунок сплати 
податку: 

ранні зернові культури — не пізніше 15 жовтня; 
пізні зернові та технічні культури — до 1 грудня; 
продукція тваринництва — щомісяця, але не пізніше остан-

нього дня поточного місяця. 
Відповідно до п. 13 Положення [289] заготівельні (переробні) 

підприємства і організації та платники фіксованого сільськогоспо-
дарського податку укладають угоди про приймання сільськогоспо-
дарської продукції, в яких визначаються обсяги, строки поставки і 
якість продукції, умови її заготівлі. 

Обов’язки з доставки товарної сільськогосподарської продукції 
до заготівельних підприємств і організацій в рахунок фіксованого 
сільськогосподарського податку покладаються на платників податку. 

Платники фіксованого сільськогосподарського податку під час 
доставки продукції заготівельним (переробним) підприємствам і 
організаціям роблять у товарно-транспортній накладній запис: "у 
рахунок сплати фіксованого сільськогосподарського податку". 

На продукцію, що надійшла в рахунок сплати цього податку, 
заготівельні (переробні) підприємства, організації виписують при-
буткову квитанцію виходячи з залікової ваги та договірних цін (але 
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не нижче біржових цін за вирахуванням витрат, пов’язаних з 
прийманням продукції) на дату надходження продукції. 

Щомісяця, до 5 числа наступного за звітним місяця, заготі-
вельні (переробні) підприємства, організації та платники фіксованого 
сільськогосподарського податку складають акти приймання-пере-
дачі продукції в рахунок фіксованого податку, які затверджуються 
органами державної податкової служби до 20 числа наступного за 
звітним місяця. 

Реалізація сільськогосподарської продукції, що надійшла в 
рахунок погашення суми фіксованого сільськогосподарського подат-
ку, здійснюється за цінами, погодженими з районними держав-
ними адміністраціями, які забезпечують надходження коштів на 
рахунок відділення Державного казначейства в районі на рівні 
розрахункових. Реалізація цієї продукції повинна здійснюватися 
не пізніше завершення звітного податкового року. 

Витрати, пов’язані з транспортуванням товарної сільськогоспо-
дарської продукції до заготівельних підприємств і організацій, несуть 
платники податку, а з прийманням, зберіганням і реалізацією цієї 
продукції — заготівельні підприємства й організації з наступним 
відшкодуванням таких витрат за рахунок одержаної виручки від 
реалізації зазначеної продукції та продуктів її переробки. 

За рознарядкою районної державної адміністрації заготі-
вельні (переробні) підприємства, організації виписують покупцеві 
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки рахунок 
на суму вартості реалізованої продукції, збільшену на суму 
витрат, пов’язаних з прийманням, зберіганням і реалізацією такої 
продукції. Продукція реалізується покупцеві на умовах 
передоплати. 

Тарифи на виконання вказаних послуг погоджуються з відпо-
відною районною державною адміністрацією. 

У випадку погашення податкових зобов’язань платників 
фіксованого сільськогосподарського податку в натуральній формі 
суми податку вносяться до бюджету заготівельними 
підприємствами й організаціями після реалізації отриманої 
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сільськогосподарської продукції. При цьому такі заготівельні 
підприємства виступають, по-перше, своєрідними посередниками, 
а по-друге — податковими агентами. 

Покупець перераховує кошти на спеціальний рахунок заго-
тівельного (переробного) підприємства, організації, на якому аку-
мулюються тільки кошти, отримані від реалізації сільськогоспо-
дарської продукції, що надійшла в рахунок погашення фіксованого 
сільськогосподарського податку. 

Заготівельне (переробне) підприємство, організація зобов’я-
зані перерахувати кошти, отримані за реалізовану сільськогос-
подарську продукцію, за вирахуванням витрат, пов’язаних з 
прийманням, зберіганням і реалізацією такої продукції, на окре-
мий рахунок відділення Державного казначейства в районі про-
тягом трьох банківських днів від дня їх надходження. 

Кошти на покриття своїх витрат заготівельне (переробне) 
підприємство, організація перераховують із спеціального рахунка 
на розрахунковий рахунок підприємства, організації. 

Разом з тим практика справляння фіксованого сільськогос-
подарського податку свідчить про поступове збільшення погашен-
ня податкових зобов’язань у грошовій формі (рис. 2.13). 

Сплачені безпосередньо сільгосптоваровиробниками або заго-
тівельними підприємствами та організаціями на рахунок Держ-
казначейства за місцем розташування земельної ділянки суми 
фіксованого сільськогосподарського податку наступного дня після 
отримання цих коштів розподіляються між місцевим бюджетом 
(30 відсотків) та Пенсійним фондом України (68 відсотків), а 2 від-
сотки спрямовується на обов’язкове соціальне страхування. На 
відміну від інших альтернативних систем оподаткування подальшого 
розподілу коштів між різними видами соціального страхування 
статтею 6 Закону [17] не передбачається, що спричиняє певну 
невизначеність з огляду на реформування системи соціального 
страхування і виділення трьох спеціалізованих соціальних фондів. 
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Рис. 2.13. Питома вага форми погашення 
податкових зобов’язань платниками  

фіксованого сільськогосподарського податку  
Харківської обл. 

 
Платники фіксованого сільськогосподарського податку, у 

разі погашення податкових зобов’язань в натуральній формі, 
можуть в рахунок сплати податку виплачувати пенсії пенсіо-
нерам сільгосппродукцією за їх згодою в рахунок відповідних 
платежів, що спрямовуються в Пенсійний фонд України [158]. У 
такому разі органи Пенсійного фонду подають до органів Дер-
жавного казначейства та органів державних податкових адмі-
ністрацій за місцем реєстрації платника податків реєстр, у 
якому відображають ідентифікаційний код та назву платника 
фіксованого сільськогосподарського податку, який провів вище-
зазначену операцію, та суму, на яку реалізовано сільгосппро-
дукцію в рахунок виплати пенсій за цінами зарахування 
сільськогосподарського податку. 

Відділення Державного казначейства України в районах 
повідомляють відповідний орган державної податкової служби 
про загальну суму податку та її розмежування між місцевим 
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бюджетом і державними цільовими фондами. А останні ведуть 
облік сум сплаченого податку в особових картках платників та 
здійснюють контроль за своєчасним і повним надходженням сум 
фіксованого сільськогосподарського податку. При цьому записи 
про сплату фіксованого сільськогосподарського податку прово-
дяться органами державної податкової служби в картках особо-
вого рахунка платників на підставі виписок банків та реєстрів, що 
передаються відділеннями Державного казначейства в районах 
за місцем розташування земельної ділянки до органів державної 
податкової служби за місцем реєстрації платника та до Пенсій-
ного фонду і Фонду соціального страхування, на підтвердження 
зарахування коштів на окремий рахунок відділення Державного 
казначейства в районі за місцем розташування земельної 
ділянки. 

Статтею 8 Закону [17] спеціальні штрафні санкції не передба-
чені, а лише визначено, що платники фіксованого сільськогоспо-
дарського податку несуть відповідальність за правильність 
обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати сум 
фіксованого сільськогосподарського податку згідно з 
законодавчими актами України. 

Виходячи з цієї норми, органи податкової служби напо-
лягають на застосуванні системи загальних штрафів, передба-
чених ст. 17 Закону України "Про погашення зобов’язань плат-
ників податків перед державними цільовими фондами" [10] 
(табл. 2.26). 

З точки зору застосування цих штрафів, ключове значення 
має те, який саме базовий податковий (звітний) період вста-
новлено для фіксованого сільськогосподарського податку. На 
жаль, прямо це питання в Законі [17] не врегульоване, хоча 
подання розрахунку здійснюється за звітний період, що дорівнює 
одному календарному року, а податкові зобов’язання також визна-
чаються в цілому за рік. Разом з тим сплата цього податку про-
водиться щомісячно, але прямо ці платежі авансовими внесками 
не названі. 
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Таблиця 2.26 
 

Відповідальність платників фіксованого 
сільськогосподарського податку 

 
Порушення Відповідальність платника 

1 2 

1. Неподання розрахунку в строки, 
визначені законодавством 

Штраф у розмірі десяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів гро-
мадян за кожне таке неподання або 
його затримку 

2. Неподання у встановлені 
строки розрахунку, в зв’язку з чим 
контролюючий орган самостійно 
визначає суму податкового 
зобов’язання 

Штраф у розмірі десяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів грома-
дян, а також додатково штраф у 
розмірі десяти відсотків від суми 
податкового зобов’язання за кожний 
повний або неповний місяць 
затримки податкової декларації, 
але не більше п’ятдесяти відсотків 
від суми нарахованого податкового 
зобов’язання та не менше десяти 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян 
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3. За даними документальних пере-
вірок результати діяльності плат-
ника свідчать про заниження або 
завищення суми його податкових 
зобов’язань, заявлених у 
розрахунках, в зв’язку з чим 
контролюючий орган самостійно 
донараховує суму податкового 
зобов’язання 

Штраф у розмірі п’яти відсотків від 
суми недоплати за кожний з подат-
кових періодів, установлених для 
фіксованого сільськогосподарського 
податку, починаючи з податкового 
періоду, на який припадає така 
недоплата, та закінчуючи податко-
вим періодом, на який припадає 
отримання платником податку подат-
кового повідомлення від 
контролюючого органу, але не 
більше двадцяти п’яти відсотків від 
такої суми та не менше десяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян 

Закінчення табл. 2.26 
 

1 2 
4. Виявлення контролюючим орга-

ном арифметичних або методоло-
гічних помилок у поданому розрахунку, 
які призвели до заниження або 
завищення суми податкового 
зобов’язання, у зв’язку з чим конт-
ролюючий орган самостійно донара-
ховує суму податкового зобов’язання 
платника податку 

Штраф у розмірі п’яти відсотків від 
суми донарахованого податкового 
зобов’язання, але не менше одного 
неоподатковуваного мінімуму дохо-
дів громадян 

5. Платник податку декларує переоці-
нені або недооцінені об’єкти оподаткуван-
ня, що призводить до заниження подат-
кового зобов’язання у великих розмірах 

Штраф у розмірі п’ятдесяти 
відсотків від суми недоплати, але 
не менше ніж сто 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян 

6. Несплата узгодженої суми подат-
кового зобов’язання протягом гра-
ничних строків, визначених законо-
давством:  

Платник податку сплачує один із 
зазначених штрафів відповідно до 
загального строку затримки неза-
лежно від того, чи були застосовані 
штрафи за інші види порушень 
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при затримці до 30 календарних 
днів, наступних за останнім днем 
граничного строку сплати узгодженої 
суми податкового зобов’язання 

Десять відсотків від несплаченої 
узгодженої суми 

при затримці від 31 до 90 календар-
них днів включно, наступних за останнім 
днем граничного строку сплати узго-
дженої суми податкового зобов’язання 

Двадцять відсотків від 
несплаченої узгодженої суми 

при затримці, що є більшою 90 кален-
дарних днів, наступних за останнім 
днем граничного строку сплати узгодже-
ної суми податкового зобов’язання 

П’ятдесят відсотків від несплаче-
ної узгодженої суми 

7. Платник податку, активи якого 
перебувають у податковій заставі, 
відчужив такі активи без попе-
редньої згоди податкового органу, 
якщо отримання такої згоди є 
обов’язковим 

Додатковий штраф у розмірі ста 
відсотків від суми податкового 
боргу, щодо якого виникло право 
податкової застави 

Протягом 2001 року ДПАУ неодноразово роз’яснювала [209, 
212, 217], що тривалість базового (податкового) періоду для плат-
ників фіксованого сільськогосподарського податку дорівнює одно-
му календарному місяцю. При цьому вона посилалась на стат-
тю 54 Закону "Про Державний бюджет України на 2001 рік", хоча в 
цьому законодавчому акті немає жодної згадки про базовий 
податковий період, який може встановлюватися виключно спе-
ціальними законами з окремих податків і зборів. Цієї ж позиції 
дотримується і Комітет Верховної Ради України з питань фінансів 
і банківської діяльності [242]. 

Мотивація такого підходу є цілком зрозумілою. Якщо щомі-
сячно сплачувана сума податку — не авансовий платіж, а подат-
кове зобов’язання базового податкового періоду, то на нього може 
нараховуватися пеня в разі його несвоєчасного погашення. Крім 
того, фінансові санкції (п. 3 табл. 2.25) тим більші, чим менше три-
валість базового податкового періоду. 
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Виходячи з цього висновку, ДПАУ [275, 276] надалі робить ще 
один висновок, який заслуговує на особливу увагу: сума недо-
плати за результатами документальної перевірки визначається за 
податковим розрахунком як різниця між річною сумою податко-
вого зобов’язання, зазначеною платником у податковому розра-
хунку, і сумою, визначеною податковим органом. Штрафні санкції, 
передбачені пп. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Закону [10], визначаються в 
такому випадку виходячи з кількості податкових періодів (місяч-
них), протягом яких існувала недоплата (починаючи з січня місяця 
року, за який представлений розрахунок, і закінчуючи місяцем, на 
який приходиться одержання таким платником податків податко-
вого повідомлення від податкового органа), але не більш 
двадцяти п’яти відсотків такої суми недоплати і не менш десяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Якщо вважати тривалість базового періоду рівною одному 
місяцю, то й суму недоплати слід брати саме за цей період, а не 
календарний рік, як це пропонує ДПАУ, тим більше, що втрати 
бюджету при такому методі розрахунку штрафної санкції дорівню-
ватимуть сумі недоплати тільки при сплаті останнього (дванадця-
того) місячного платежу. 

Автор вважає, що такий підхід є повністю необґрунтованим, а 
базовим податковим (звітним) періодом для фіксованого 
сільськогосподарського податку слід вважати календарний рік. 

У разі коли платник самостійно виявляє помилки, що міс-
тяться в раніше поданому ним розрахунку суми фіксованого 
сільськогосподарського податку, такий платник зобов’язаний 
подати новий (уточнений) розрахунок, що містить виправлені 
показники. Водночас, згідно з п. 17.2 ст. 17 Закону [10], в разі коли 
платник податків до початку його перевірки контролюючим органом 
самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання, а також 
самостійно погашає суму недоплати і штраф у розмірі 10 відсотків від 
суми такої недоплати, інші штрафи, визначені підпунктами 17.1.2 –
 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 цього Закону, а також адміністративні штрафи, 
які відповідно до законодавства накладаються на платника податків 
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(його посадових осіб) за відповідні правопорушення, не 
застосовуються. 

У верхній частині першої сторінки форми розрахунку право-
руч від відмітки про одержання введене спеціальне поле для 
службових відміток про вид розрахунку, у рядку "Новий 
(уточнений) розрахунок" якого слід зазначити "X", якщо подається 
новий (уточнений) розрахунок, що містить виправлені показники. 
При цьому в рядку "Форма розрахунку фіксованого сільськогоспо-
дарського податку за __ рік" слід вписати той рік, показники якого 
платник уточнює новим розрахунком. 

Якщо в результаті виправлення помилки визначається зани-
ження податкового зобов’язання (сума "нового" податкового зобов’я-
зання більша від суми "старого" податкового зобов’язання), то в 
уточненому розрахунку (графа 19) подається сума недоплати і 
сума самостійно нарахованого 10-відсоткового штрафу (гра-
фа 21). При виявленні завищення податкового зобов’язання (сума 
"нового" податкового зобов’язання менша від суми "старого" подат-
кового зобов’язання), до графи 20 заноситься сума такого зави-
щення, а графа 21 не заповнюється. 

У будь-якому випадку в графі 22 платник стисло викладає 
причину, яка призвела до помилки в обчисленні фіксованого 
сільськогосподарського податку. 

Оскільки сплата фіксованого сільськогосподарського податку 
може здійснюватися шляхом поставок продукції майбутнього вро-
жаю, обсяг якої визначається не тільки ефективністю господа-
рювання платників, але й погодними умовами, достатньо вагомою 
є ймовірність того, що внаслідок форс-мажорних обставин (напри-
клад стихійне лихо, пожежа) врожай буде повністю або частково 
знищений. 

Відповідно до ст. 9 Закону [17] у разі виникнення форс-
мажорних обставин (стихійне лихо, дія обставин непереборної 
сили), внаслідок чого погашення податкових зобов’язань сільгосп-
товаровиробника становиться неможливим, по кожному конкрет-
ному платнику за його клопотанням Верховною Радою 
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Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 
Севастопольською міськими радами за погодженням з 
Міністерством фінансів України та Міністерством аграрної 
політики України приймається рішення про реструктуризацію 
(відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарського 
податку. При цьому для такого суб’єкта господарювання в 
наступному податковому році вимоги щодо кількісного критерію 
платника фіксованого сільськогосподарського податку та 
необхідності обов’язкового повернення на звичайну систему 
оподаткування не застосовуються. 

Відповідно до п. 27 Положення [289] рішення про реструкту-
ризацію (відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарського 
податку приймаються на підставі протоколу засідання 
міжвідомчих і регіональних комісій з питань проведення санації 
підприємств агропромислового комплексу, до яких з клопотанням 
звертаються платники фіксованого сільськогосподарського 
податку в разі виникнення згадуваних форс-мажорних обставин. 
До клопотання додаються: 

акти обстежень посівних площ, які підтверджують знищення 
посівів сільськогосподарських культур на площі, що перевищує 
20 відсотків сільськогосподарських угідь, які перебувають у корис-
туванні платника податку; 

акти, що підтверджують масове інфекційне захворювання чи 
загибель тварин, що перевищує 15 відсотків загальної 
чисельності стада, яке належить платнику податку (для платників 
фіксованого сільськогосподарського податку, у яких виручка від 
реалізації продукції тваринництва становить не менше 50-ти 
відсотків загального валового доходу); 

висновки обласних комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій; 

довідки від обласних центрів з гідрометеорології Мінекоре-
сурсів (з надзвичайних ситуацій природного характеру). 

Право на відстрочку сплати фіксованого сільськогосподар-
ського податку мають ті платники податку, в яких актами підтвер-
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джено знищення посівів на площі, що перевищує 20 відсотків сіль-
ськогосподарських угідь, які перебувають в користуванні платника 
податку, або актом, які підтверджують масове інфекційне захво-
рювання чи загибель тварин, що перевищує 15 відсотків загальної 
чисельності стада, яка належить платнику податку (для платників 
фіксованого сільськогосподарського податку, в яких виручка від 
реалізації продукції тваринництва становить не менше як 50 від-
сотків загального валового доходу) [203]. 

Відстрочці підлягає сума заборгованості щодо сплати фіксо-
ваного сільськогосподарського податку (з урахуванням простро-
ченої заборгованості) станом на першу звітну дату після настання 
форс-мажорних обставин. 

При цьому одночасно з поданням клопотання до комісії з 
питань проведення санації підприємств агропромислового комп-
лексу платник податку, який має право на відстрочку сплати 
фіксованого сільськогосподарського податку, подає заяву до 
органу державної податкової служби з проханням незастосування 
примусового стягнення суми податку, що підлягає відстрочці 
(реструктуризації), штрафних санкцій та нарахованої пені на 
період до прийняття обласною радою рішення про надання 
відстрочки. 

Відстрочка терміном на один рік надається платникам, у яких 
площа загибелі посівів сільськогосподарських культур (пошко-
дження багаторічних насаджень) становить до 50 відсотків загаль-
ної площі, яка перебуває в користуванні платника податку; на два 
роки — платникам, у яких площа загибелі посівів сільськогоспо-
дарських культур (пошкодження багаторічних насаджень) стано-
вить понад 50 відсотків загальної площі, якою користується 
платник податку. 

Сплата відстроченої суми фіксованого сільськогосподар-
ського податку проводиться протягом року після настання тер-
міну сплати. 

Протоколи засідань міжвідомчих і регіональних комісій з 
питань проведення санації підприємств агропромислового комп-
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лексу з переліком платників фіксованого сільськогосподарського 
податку, що мають право на реструктуризацію (відстрочку) 
сплати фіксованого сільськогосподарського податку, подаються 
Мінагрополітики, яке розглядає та погоджує їх з Мінфіном. 
Розглянуті Мінагрополітики та погоджені з Мінфіном протоколи 
передаються органам державної податкової служби за місцем 
реєстрації платника податку для надання відстрочки зі сплати 
фіксованого сільськогосподарського податку згідно з рішенням 
відповідної ради. 

Разом з тим надання відстрочок і розстрочок платникам фік-
сованого сільськогосподарського податку на практиці не застосо-
вується. Пов’язане це з тим, що, на думку ДПАУ [236], ні Зако-
ном [17], ні Положенням [289] не визначено головні умови корис-
тування податковим кредитом, а також не зобов’язано Державну 
податкову адміністрацію України розробити порядок відстрочення 
сплати фіксованого сільгоспподатку. До того ж Законом "Про дер-
жавний бюджет України на 2002 рік" взагалі не передбачена мож-
ливість застосування відстрочки або розстрочки будь-яких подат-
кових зобов’язань. 

Тому у випадку відсутності можливості сплати податку в 
зв’язку з форс-мажорними обставинами ДПАУ рекомендує вико-
ристовувати пункт 18.2 ст. 18 Закону України "Про порядок пога-
шення зобов’язань платників податків перед бюджетами та дер-
жавними цільовими фондами" [10], яким встановлено, що безна-
дійний податковий борг, у тому числі пеня, нарахована на такий 
податковий борг, а також штрафні та фінансові санкції підля-
гають списанню. Однією з складових частин безнадійного подат-
кового боргу є податковий борг юридичних або фізичних осіб, що 
виник внаслідок непереборної сили (форс-мажорних обставин). 
Причому норми цієї статті поширюються на всіх платників 
податків незалежно від галузевого підпорядкування або системи 
оподаткування. 

Згідно з роз’ясненнями ДПАУ [236], у випадку виникнення 
форс-мажорних обставин платник податків звертається до контро-
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люючого органу за місцем обліку безнадійного податкового боргу 
або за місцем своєї реєстрації (якщо контролюючим є податковий 
орган) з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків, 
зборів, інших платежів, які він просить списати. 

Факт непереборної сили підтверджується відповідним 
документом: 

Торгово-промислової палати (ТПП) України — про настання 
обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території 
України; 

уповноважених органів іншої держави, які легалізовані кон-
сульськими установами України, — в разі настання обставин 
непереборної сили чи стихійного лиха на території такої дер-
жави; 

рішеннями Президента України про запровадження надзви-
чайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, 
затвердженими Верховною Радою України або рішеннями Кабі-
нету Міністрів України про визнання окремих місцевостей в дер-
жаві потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів 
стихійного лиха; 

висновками інших органів, уповноважених згідно з законодав-
ством засвідчувати обставини форс-мажору. 

2.4. Доцільність застосування альтернативних 
систем оподаткування юридичними особами 

Альтернативні системи оподаткування тому й називаються 
альтернативними, що в більшості випадків передбачають можли-
вість вільного їх вибору суб’єктом підприємницької діяльності. 
Рішення про їх використання платник приймає самостійно і 
виключно з доброї волі на відміну від повернення до звичайної 
системи оподаткування, яке в деяких випадках може бути обов’яз-
ковим (наприклад, при порушенні вимог до суб’єкта оподаткуван-
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ня, сфери діяльності або здійснення "забороненої" господарської 
операції). 

Застосування фіксованого сільськогосподарського податку в 
даному розділі не розглядається, в силу того що, по-перше, 
перехід на цю систему оподаткування здійснюється "автоматично" 
і не є добровільним рішенням платника, а по-друге — ця система 
оподаткування має суттєву специфіку як з точки зору сфери її 
застосування, так і з позицій вимог до платників. 

Як і будь-яке інше господарське рішення, рішення про перехід 
юридичної особи на єдиний податок або спецпатент має бути 
обґрунтованим і вмотивованим. Цілком природно, що головним 
фактором, який впливає на ухвалення такого рішення, є еконо-
мічна доцільність, котра вимірюється зниженням податкових пла-
тежів внаслідок зміни системи оподаткування. Перехід на альтер-
нативну систему оподаткування з метою зниження податкового 
навантаження (як один із напрямків оптимізації податкового пла-
нування) досить часто сприймається контролюючими органами як 
"ухилення від оподаткування". Але такий підхід до цієї проблеми є 
некоректним, оскільки оптимізація податкових платежів здійсню-
ється повністю в рамках чинного законодавства. А аналіз практики 
судочинства [136] свідчить: господарські суди України виходять з 
того, що угода, спрямована на оптимізацію оподаткування, роз-
виток підприємництва, не визнається недійсною і не суперечить 
інтересам держави. 

Фактор мінімізації податкового тиску є далеко не єдиним і до 
того ж не завжди визначальним. Так, на практиці трапляються випад-
ки, коли перехід (наприклад на єдиний податок) може призвести 
навіть до певного збільшення податкових платежів. Незважаючи на 
це, рішення про перехід приймають, але мотиви тут уже зовсім інші. 

Одночасне існування декількох варіантів альтернативного оподатку-
вання ставить юридичних осіб — платників — перед проблемою вибо-
ру, вирішення якої залежить від можливої сфери застосування тієї чи 
іншої системи оподаткування; відповідних особливостей державного 
регулювання підприємницької діяльності; очікуваного економічного 
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ефекту і навіть від суб’єктивних чинників (схильності до ризику особи, що 
приймає рішення, вміння комплексно оцінити наслідки переходу 
тощо). 

У зв’язку з цим слід зазначити, що спроби повністю формалізува-
ти процес прийняття рішення щодо доцільної системи оподаткування 
та запропонувати однозначні "рецепти" прийняття рішення, виходячи 
з таких показників, як чистий прибуток або рентабельність [101], 
приречені на невдачу. Справа в тому, що ця задача — багато-
факторна, а фактори, які впливають на доцільність застосування тієї 
чи іншої системи оподаткування, мають не тільки кількісний, але й 
якісний характер. Тому для її вирішення, поряд з чисто кількісними 
методами аналізу, слід використовувати якісні методи та логічний 
аналіз. 

На практиці ця проблема ускладнюється ще й тим, що вибирати 
потрібно не тільки між звичайною системою оподаткування та однією 
з альтернативних, а й між самими альтернативними системами та 
між можливими варіантами їх застосування. Тобто проблема обґрун-
тування доцільності зміни системи оподаткування є достатньо склад-
ною і потребує системного підходу до її вирішення [84, 295]. 

У будь-якому випадку при ухваленні рішення про використан-
ня альтернативних систем оподаткування необхідно ретельно 
зважити усі "за" та "проти", а також забезпечити максимально 
можливе врахування специфіки роботи суб’єкта підприємницької 
діяльності в майбутньому. 

Проблема вибору ускладнюється також існуванням супереч-
ностей в податковому законодавстві, які докладно проаналізовані 
в розділах 2.1 – 2.3. 

Без врахування фіксованого сільськогосподарського податку, 
для юридичних осіб існують дві можливих альтернативних системи: 
спрощена система оподаткування, обліку й звітності суб’єктів малого 
підприємництва (вона містить ще одну "внутрішню" альтернативу — 
за бажанням платника може бути обрано 6-відсоткову або 10-відсот-
кову ставку єдиного податку) та спеціальний торговий патент. Слід 
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зазначити, що сфери можливого застосування цих систем не 
збігаються, хоча деякою мірою частково перекривають одна одну. 

Ухваленню кінцевого рішення про доцільність переходу на 
одну з альтернативних систем має передувати ряд етапів 
(рис. 2.14). 

 

1.	Çàãàëüíà	îö³íêà	ïåðåâàã	òà	íåäîë³ê³â	àëüòåðíàòèâíèõ	ñèñòåì
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6.	Îö³íêà	äîäàòêîâèõ	÷èííèê³â

7.	Ïðèéíÿòòÿ	ð³øåííÿ	ïðî	çàñòîñóâàííÿ	êîíêðåòíîãî	âàð³àíòà  
 

Рис. 2.14. Послідовність етапів оцінки порівняльної 
доцільності застосування альтернативних систем 

оподаткування 
На схемі подано найбільш складний варіант загальної оцінки 

порівняльної доцільності застосування єдиного податку або спец-
патенту, що може мати місце лише в тих регіонах, де відповідно 
до рішення Кабінету Міністрів України запроваджений спеціаль-
ний торговий патент. В інших регіонах вибір системи оподатку-
вання звужується до проблеми можливості й ефективності 
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переходу на спрощену систему оподаткування, обліку й звітності 
та обґрунтування доцільної ставки єдиного податку. 

На першому етапі провадять попередній аналіз переваг 
(табл. 2.27) та недоліків (табл. 2.28) можливих альтернативних 
систем оподаткування порівняно зі звичайною системою з метою 
усвідомлення того, які саме переваги і недоліки є найбільш суттє-
вими з огляду на специфіку діяльності конкретного суб’єкта під-
приємницької діяльності. Порівняно зі звичайним порядком опо-
даткування альтернативні системи мають очевидних недоліків, на 
перший погляд, менше, ніж переваг. Проте оцінка негативних 
наслідків використання єдиного податку та спецпатенту для юри-
дичних осіб є найважливішим моментом як на попередньому етапі 
логічного аналізу, так і на етапі ухвалення рішення про зміну 
системи оподаткування. 

 
Таблиця 2.27 

 
Переваги єдиного податку і спецпатенту  

порівняно зі звичайною системою оподаткування 
 

Сфера 
переваги 

Єдиний податок Спеціальний патент 

1 2 3 

Норма-
тивна 
база 

При обох альтернативних системах оподаткування суттєво 
скорочується перелік переважно складних і таких, що супе-
речать один одному, законодавчих та нормативних актів, які 
регламентують оподаткування за податками й зборами, котрі 
змінюються або не сплачуються, що полегшує життя бухгал-
терам та зменшує кількість можливих помилок  

Продовження табл. 2.27 
 

1 2 3 
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Розра-
хунки, 
пов’язані 
з обчис-
ленням 
податко-
вих 

зобов’-
язань 

Значно спрощуються, оскільки 
замість податків, зборів та внес-
ків, платником яких перестає бу-
ти суб’єкт малого підприємства 
(а об’єкти оподаткування й поря-
док обчислення сум податкових 
зобов’язань за кожним з них — 
специфічні), розраховується єди-
ний об’єкт оподаткування — вируч-
ка від реалізації продукції 

У зв’язку з тим, що платник 
за спецпатентом "не сплачує" 
цілу низку загальнодержавних 
податків і зборів, немає потре-
би обчислення за ним подат-
кових зобов’язань, а податкові 
зобов’язання за спецпатентом 
взагалі платником не розрахо-
вуються і встановлюються 
йому "зверху" 

Скла-
дання 
податко-
вої звіт-
ності 

Замість різноманітних форм 
податкової звітності за подат-
ками та зборами, що "заміщу-
ються" єдиним податком, один 
раз на квартал необхідно запов-
нювати одну (та ще й несклад-
ну) форму. Результатом цього є, 
по-перше, зниження трудоміст-
кості підготовки звітності, а по-
друге, хоча й невелика, але все-
таки економія бланків звітності  

Законом [13] будь-яку звітність 
за спецпатентом не передбаче-
но. Її замінює розрахунок опла-
ти вартості спецпатенту, який 
заповнюють працівники орга-
нів податкової служби. За тими 
ж податками та зборами, які 
при роботі за спецпатентом не 
сплачують, звітність, звичайно, 
також не складають  

Ведення 
подат-
кового 
обліку 

Суб’єкти малого підприємства 
ведуть податковий облік лише 
за тими податками й зборами, 
платниками яких вони є. Особ-
ливо сильно відчувається пов’яза-
на з цим економія часу у малих 
підприємств, які переходять на 
єдиний податок за ставкою 10%. 
Для них не тільки спрощено по-
датковий облік з податку на при-
буток (хоча валові витрати все-
таки доведеться враховувати), 
а й скасовано вельми трудо-
місткий податковий облік з ПДВ 

Податковий облік за подат-
ками й зборами, які не сплачує 
платник спецпатенту, не ведеться 
(включаючи податковий облік з 
податку на прибуток і ПДВ). 
Ведення окремого податко-

вого обліку за спецпатентом 
чинним законодавством не 
передбачено  

Продовження табл. 2.27 
 
1 2 3 
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Подання 
подат-
кової 

звітності 

Зникає потреба суворо контролювати терміни подання 
звітності за тими податками й зборами, платником яких 
перестає бути суб’єкт підприємництва. Чим менше таких 
контрольних точок подання звітності, тим менша ймовірність, 
що якийсь із цих термінів буде пропущено. Крім того, 
позитивною стороною є також суттєве скорочення втрат 
робочого часу бухгалтерів (і, що важливо, — нервів) у зв’язку з 
чергами під час подання декларацій до органів податкової 
служби та інших контролюючих органів  

Терміни 
сплати 
податків і 
зборів 

Замість різних та розкиданих у часі термінів сплати податків і 
зборів, які замінюють єдиним податком або не сплачують при 
веденні діяльності з придбанням спецпатенту, вводиться 
єдиний термін (щомісяця, не пізніше 20-го числа наступного 
місяця — для єдиного податку; щомісяця до 20-го числа 
попереднього місяця — для спецпатенту). Це полегшує 
бухгалтерові контроль за його дотриманням, забезпечує 
можливість маневрування фінансовими ресурсами між 
черговими платежами. Таку перевагу найбільше відчувають ті 
суб’єкти малого підприємництва, які не є платниками ПДВ. Хоча 
й для тих платників єдиного податку, які застосовують ставку 
6%, ефект від переходу на щоквартальну сплату ПДВ також 
вельми відчутний  

Платежі до 
бюджету 
та дер-
жавних 
цільових 
фондів 

Можливе зменшення сум платежів за податками та зборами 
в результаті переходу на альтернативні системи оподатку-
вання  

Застосу-
вання 
фінан-
сових 
санкцій 
та адмін-
штрафів 

Ймовірність застосування штрафних санкцій знижується у 
зв’язку з: 
скороченням кількості форм податкової звітності підпри-

ємства; 
суттєвою уніфікацією термінів подання звітності та сплати 

податків і зборів; скороченням кількості перевірок та їх трива-
лості, оскільки при альтернативних системах оподаткування 
скорочується кількість параметрів, що їх контролюють органи 
державної податкової служби та інші відомства 

Закінчення табл. 2.27 
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1 2 3 

Бухгал-
терський 
облік 

Платники єдиного податку 
можуть застосовувати спроще-
ну форму ведення бухгалтер-
ського обліку [291] та спроще-
ний План рахунків [281] 

Платники спецпатенту, що їх 
класифіковано як суб’єктів 
малого підприємництва, згідно з 
Законом [24], можуть вести 
бухгалтерський облік за 
спрощеною формою з 
застосуванням спрощеного 
Плану рахунків (за аналогією з 
платниками єдиного податку). 
Решта платників спецпатенту 
застосовує звичайні принципи 
ведення бухгалтерського обліку. 
На обидві групи платників 
поширюється дія Порядку 
ведення бухгалтерського обліку 
суб’єктами підприємницької діяль-
ності, які придбали спеціальний тор-
говий патент [296], у частині, що 
не суперечить положенням 
(стандартам) бухгалтерського 
обліку  

Фінан-
сова 

звітність 

Порядок складання та подання фінансової звітності не 
залежить від системи оподаткування, визначається наявністю у 
юридичної особи статусу суб’єкта малого підприємництва. Якщо 
такий платник відповідає вимогам Закону [24], він звільнений від 
щоквартального складання й подання проміжної фінансової 
звітності, а за підсумками року подає фінансову звітність у вигляді 
балансу й звіту про фінансові результати, причому структура та 
склад показників у цих формах звітності значно спрощені 
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Застосу-
вання 
реєстра-
торів 
розра-
хункових 
операцій 

Юридичні особи — платники 
єдиного податку — застосо-
вують реєстратори розрахун-
кових операцій, розрахункові 
книжки та книги обліку розра-
хункових операцій на загаль-
них підставах 

Платники спецпатенту (крім 
платників, які реалізують підак-
цизні товари) звільнені від 
застосування РРО і 
розрахункових книжок, але для 
них залишається обов’язковим 
ведення книг обліку 
розрахункових операцій та 
ведення обліку товарних запасів 

Таблиця 2.28 
 

Основні недоліки альтернативних систем оподаткування 
 

Недолік Єдиний податок 
Спеціальний 
патент 

Можливі наслідки 

1 2 3 4 

Відсутність 
зв’язку 
об’єкта 
оподатку-
вання з 
витратами 

Обидві системи оподаткування не 
передбачають податкового обліку ви-
трат при визначенні податкових зобов’я-
зань. Виняток становлять платники 
єдиного податку за ставкою 6%, які 
все-таки змушені вести облік вало-
вих витрат з метою підтвердження 
правомірності податкового кредиту 

Неможливість 
зменшення 
податкових 
зобов’язань у зв’язку 
зі збільшенням витрат, 
пов’язаних зі здійс-
ненням господарської 
діяльності 
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Відсутність 
"перехідних" 
положень, що 
регламен-
тують особ-
ливості 

податкового 
обліку пере-
хідних опера-
цій, які почи-
нають при 
одній системі 
оподаткуван-
ня, а завер-
шують — 
при іншій 

Незважаючи на 
те, що оподатку-
вання "перехід-
них" операцій 
розглядалося у 
роз’ясненнях 
ДПАУ, багато в 
чому вони 
непослідовні і су-
перечать один од-
ному, що утруд-
нює їх практичне 
застосування 

На відміну від 
ситуацій переходу 
на єдиний податок 
та повернення з 
нього на звичайну 
систему оподатку-
вання, 
особливості 
оподаткування "пе-
рехідних" операцій 
у разі застосуван-
ня спецпатенту не 
були предметом роз-
гляду в жодному 
роз’ясненні ДПАУ 

Підвищений ризик 
застосування фінан-
сових санкцій при 
здійсненні операцій, 
не завершених на 
момент зміни систе-
ми оподаткування 

Неможли-
вість випису-
вання подат-
кових наклад-
них покупцям 
у разі скасу-
вання реєст-
рації як плат-
ників ПДВ 

Платники єдиного податку за став-
кою 10% та суб’єкти підприємництва, 
які здійснюють діяльність з придбан-
ням спецпатенту, не ведуть податко-
вий облік з ПДВ і не мають права 
виписувати податкові накладні 

У разі продажу то-
варів (робіт, послуг) 
кінцевим споживачам 
або неплатникам ПДВ 
значення не має. Якщо 
платник перебуває на 
початку або в сере-
дині ланцюжка "вироб-
ництво – споживання"  

Продовження табл. 2.28 
 

1 2 3 4 

 

 та має справу з по-
купцями — платни-
ками ПДВ, це може 
привести до втрати 
частини покупців (як-
що не буде компенсо-
вано відповідним зни-
женням ціни) 
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Обмеження 
за формою 
розрахунків 

Платники єди-
ного податку неза-
лежно від 
обраної ставки 
не мають права 
здійснювати 
розрахунки за 
відвантажену про-
дукцію у будь-
якій формі, крім 
грошової 

Не встановлено 

Негативно впливає 
на обсяг продажу 
суб’єкта малого під-
приємництва, а при 
неможливості повної 
відмови від бартеру 
не дозволяє йому за-
стосовувати спроще-
ну систему оподатку-
вання навіть за до-
тримання усіх інших 
умов та за наявності 
економічної доціль-
ності переходу 

Незбіг 
законодав-
чих актів за 
альтерна-
тивними 
системами 
оподатку-
вання з 

іншими нор-
мативними 
актами 

Єдиний податок 
введено Указом 
Президента Украї-
ни, і ні в одному з 
податкових зако-
нів його не зга-
дано. Немає згад-
ки про нього і в 
Законі України 
"Про систему опо-
даткування" [5] (зі 
змінами та допов-
неннями) 

Хоча спецпатент 
введений Зако-
ном [13] і є різ-
новидом передба-
ченої Законом краї-
ни "Про систему 
оподаткування" 
плати за торгові 
патенти, в інших 
законах він (так 
само, як і єдиний 
податок) не згаду-
ється  

Неоднозначне трак-
тування контролюю-
чими органами спір-
них питань оподатку-
вання та державного 
регулювання підпри-
ємницької діяльності 

Продовження табл. 2.28 
 

1 2 3 4 
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Втрата 
права на 
бюджетне 
відшко-
дування 

Відмова від статусу платника ПДВ 
для юридичних осіб, які перейшли на 
спрощену систему оподаткування за 
ставкою 10% або на здійснення 
діяльності за спецпатентом, 
автоматично означає відмову від 
права на бюджетне відшкодування. 
Причому ДПАУ поширює цей підхід і 
на ті суми бюджетного 
відшкодування, які ще не повернено 
(погашено) підприємству. Платники 
єдиного податку за ставкою 6% 
право на бюджетне та експортне 
відшкодування мають лише у разі 
переходу з квартального на місячний 
податковий період  

Цей фактор знижує 
привабливість 
альтернативних 
систем опо-
даткування для тих 
платників, які мають 
право на бюджетне 
відшкодування, і особ-
ливо для експортерів. 
Додаткові втрати на 
бюджетному та експорт-
ному відшкодуванні 
слід враховувати у 
розрахунку економіч-
ної доцільності відмови 
від звичайної системи 
оподаткування 

Тимчасовий 
характер 
альтерна-
тивних 

систем опо-
даткування 
та незрозу-
мілі перспек-
тиви їх 
засто-
сування 

Указ [3] діє на 
період "до законо-
давчого врегулю-
вання цього пи-
тання". Тому, по-
перше, існує пря-
ма загроза ухва-
лення 
Верховною 
Радою України від-
повідного закону з 
іншими парамет-
рами єдиного по-
датку, а, по-друге, 
у проекті Подат-
кового кодексу за-
кладено інші (при-
чому не такі прий-
нятні) принципи 
обчислення та 
сплати єдиного 
податку 

Спеціальний па-
тент було введено 
як експеримент тим-
часово (на термін 
не менше одного 
року), до того ж на 
обмежених тери-
торіях. Його може 
бути скасовано 
Постановою 
Кабінету Міністрів 
України. У проекті 
Податкового 
кодексу спецпа-
тент не згадано 

Відсутність упевне-
ності в незмінності 
умов оподаткування 
в перспективі та мож-
ливість довгостроко-
вого прогнозування фі-
нансового стану під-
приємства 
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Закінчення табл. 2.28 
 

1 2 3 4 

Терміни 
сплати 
податку 

Сплачують за 
підсумками госпо-
дарської 
діяльності ми-
нулого місяця по 
його закінченні 

Сплачують аван-
сом до настання 
відповідного подат-
кового періоду. Ко-
ригування за під-
сумками податково-
го періоду не засто-
совують 

Специфічний поря-
док сплати спецпа-
тенту призводить до 
відволікання оборот-
них коштів підприєм-
ства. Причому ніякого 
зменшення суми пла-
тежів за іншими по-
датками й зборами 
(як у випадку роботи 
за звичайною систе-
мою оподаткування) 
при роботі з придбан-
ням спецпатенту не 
передбачено 

Додаткові 
витрати, 
пов’язані зі 
зміною 
системи 
оподат-
кування 

Перехід на іншу систему оподат-
кування вимагає додаткових витрат 
у зв’язку з необхідністю освоєння 
бухгалтерами нових (для них) зако-
нодавчих і нормативних документів, 
а також з подоланням 
консерватизму 

Можливі помилки в 
оподаткуванні в пер-
ші періоди роботи з 
огляду на неможли-
вість використання 
досвіду бухгалтерів. 
Необхідність 
перегляду 
традиційних підходів 
до стратегії гос-
подарської діяльності 
взагалі і до оцінки до-
цільності проведення 
тих чи інших госпо-
дарських операцій 

 
На другому етапі здійснюють перевірку об’єктивної можли-

вості переходу на єдиний податок або придбання спецпатенту, 
тобто аналізують відповідність конкретного суб’єкта підприєм-
ницької діяльності вимогам до платників єдиного податку та 
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спецпатенту, відповідність здійснюваних видів підприємницької 
діяльності в сфері дії кожної з альтернативних систем оподатку-
вання (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Внутрішня структура другого етапу оцінки 

 
Предметом перевірки є насамперед відповідність платника 

критеріям суб’єкта малого підприємництва згідно з Законом 
України "Про державну підтримку малого підприємництва" [9]. 
Рекомендується така послідовність оцінки: 

розрахунок валового доходу за минулий календарний рік; 
перевірка дотримання обмеження щодо граничної середньо-

облікової чисельності найманих робітників; 
перевірка відповідності здійснюваних видів діяльності обме-

женням Закону [9]; 
аналіз структури статутного фонду та виявлення частки в 

ньому засновників, які не відносяться до суб’єктів малого підпри-
ємництва. 

У залежності від того, чи може бути класифіковане конкретне 
підприємство як суб’єкт малого підприємництва, подальший ана-
ліз може здійснюватися за різними варіантами. 

1. Якщо юридична особа відповідає всім критеріям 
суб’єкта малого підприємництва, подальшу оцінку її 
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відповідності критеріям законодавства здійснюють як з погляду 
платника єдиного податку (згідно з нормами ст. 1 і 7 Указу №746), 
так і з позицій можливості придбання спецпатенту. 

Перевірка відповідності суб’єкта малого підприємництва вимо-
гам, що висуваються до платників єдиного податку, має прово-
дитися в таких напрямках: 

розрахунок виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за минулий календарний рік; 

перевірка відповідності здійснюваних видів діяльності обме-
женням Закону [9]; 

оцінка можливості застосування розрахунків за відвантажену 
продукцію виключно в грошовій формі; 

перевірка стану розрахунків з бюджетами та державними 
цільовими фондами. 

При будь-якому результаті, що отриманий на цьому кроці 
оцінки, далі необхідно проаналізувати відповідність суб’єкта під-
приємництва критеріям платника спецпатенту. Для цього пред-
метом додаткового аналізу мають бути: 

перевірка, чи поширюється сфера дії Закону України 
"Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" [13] 
на конкретного платника; 

дотримання територіальних обмежень щодо застосування 
спецпатенту; 

обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) за минулий календар-
ний рік; 

відповідність видів здійснюваної діяльності вимогам Закону [13]; 
форми здійснення розрахунків (стосовно торговельної діяль-

ності); 
згода інших суб’єктів підприємницької діяльності, які здійсню-

ють діяльність з платником в одному приміщенні або будівлі, на 
одночасне застосування спецпатенту. 

На відміну від аналізу можливості застосування спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності оцінка можливості 
здійснення діяльності з придбанням спецпатенту проводиться як 
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для підприємства в цілому, так і для його відокремлених підроз-
ділів, відносно яких платником може бути прийняте рішення про 
перехід на спецпатент. 

У випадку, коли обидва напрямки аналізу дадуть негативний 
результат, платник не має можливості застосовувати альтерна-
тивні системи оподаткування, а подальша оцінка не провадиться. 
Але якщо суб’єкт підприємницької діяльності відповідає вимогам 
до платників обох чи хоча б однієї з двох систем, здійснюється 
перехід відповідно до етапу 3 або 4 загальної схеми оцінки. 

2. При недотриманні вимог Закону України "Про 
державну підтримку малого підприємництва" [9] можливість 
застосування спрощеної системи оподаткування відпадає, але 
потребує перевірки можливість переходу на здійснення 
діяльності зі сплатою спецпатенту (її порядок наведений вище). 
У випадку, якщо суб’єкт підприємницької діяльності відповідає 
критеріям платника спецпатенту, здійснюється перехід до етапу 
4 (але в подальшому предметом аналізу залишається тільки 
доцільність застосування спецпатенту, а розрахунки для 
спрощеної системи не провадяться). В іншому випадку оцінка 
закінчується на цьому етапі, а платник продовжує працювати за 
звичайною системою оподаткування. 

Третій етап загальної оцінки доцільності застосування альтер-
нативних систем полягає в порівняльному аналізі двох альтерна-
тивних систем оподаткування за всіма суттєвими параметрами. 
Результати порівняльного аналізу основних елементів 
спецпатенту та єдиного податку, а також відмінності щодо 
ведення податкового обліку та інших організаційних проблем їх 
застосування наведені в розділі 2.2. 

Звісно, що проведення такого порівняльного аналізу має сенс 
тільки в тому випадку, коли перші два етапи оцінки свідчать про 
можливість вибору між спецпатентом та спрощеною системою 
оподаткування, обліку та звітності. Якщо за результатами другого 
етапу застосування однієї з цих двох систем уявляється немож-
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ливим, порівняльний аналіз не проводиться, а одразу ж після 
другого етапу слід переходити до четвертого. 

Завданням четвертого етапу є прогнозування очікуваних 
змін в здійсненні господарської діяльності і розрахунок на цій 
основі прогнозних рівнів податкових баз в періоді, за який про-
водиться порівняльний аналіз економічного ефекту від зміни 
системи оподаткування. 

Необхідність цього етапу оцінки полягає в тому, що внаслідок 
динамічності умов господарювання та різного характеру відобра-
ження господарських операцій в податковому обліку, застосу-
вання в розрахунках порівняльного ефекту даних попереднього 
податкового періоду без врахування можливих змін показників 
виробничо-господарської діяльності підприємства призводить до 
отримання некоректних результатів. 

Разом з тим, виходячи з принципів оцінки порівняльного 
ефекту, об’єктом прогнозування є тільки ті показники, за допомо-
гою яких розраховуються бази оподаткування за тими податками і 
зборами, які не сплачуються після переходу на альтернативну 
систему оподаткування, а також база оподаткування єдиним 
податком (якщо предметом аналізу є перехід на спрощену систе-
му оподаткування, обліку і звітності). У випадку, коли 
визначається економічна доцільність застосування спецпатенту (а 
він бази оподаткування не має), слід оцінити тільки ті показники, 
які зв’язані з обчисленням податкових зобов’язань з податків і 
зборів, що заміняються спецпатентом. 

Виходячи з переліків тих податків і зборів, які перестають спла-
чуватися платниками альтернативних систем оподаткування, 
необхідно визначити прогнозований рівень таких показників 
(табл. 2.29). 

Найбільш прийнятною тривалістю податкового періоду для 
проведення оцінки економічних наслідків зміни системи оподатку-
вання є календарний рік. Використання річного податкового періо-
ду дозволяє нівелювати сезонні й тимчасові коливання обсягів 
продажу та інших показників, що їх використовують у розрахунках. 
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Однак для проведення спрощеного розрахунку або для цілей 
експрес-аналізу за розрахунковий період може бути обрано й 
квартал. 

Таблиця 2.29 
 

Оцінювані показники виробничо-господарської діяльності 
планового періоду 

 

При переході на спрощену систему 
оподаткування 

При застосуванні спецпатенту 

Виручка від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

Валовий доход 
Інші доходи, що включаються до 
складу валового доходу 
Валові витрати 
Сума амортизації 
Площа земельних ділянок 
Коригувальний коефіцієнт до ставок земельного податку 
Обсяги використання водних та інших природних ресурсів 
Виплати з оплати праці найманих робітників 
Середньооблікова чисельність працівників підприємства 
(за методикою, прийнятою органом місцевого самоврядування для роз-
рахунку комунального податку) 
Кількість пунктів продажу товарів, які потребують отримання дозволу на 
розміщення об’єктів торгівлі 
Виручка від операцій з продажу това-
рів (робіт, послуг), які входять до 
бази оподаткування з ПДВ* 

Кількість місць для продажу товарів 
на ринках 

Вартість товарів (робіт, послуг), що 
відноситься до валових витрат або 
підлягає амортизації * 
Норматив робочих місць для інвалідів 
Середня заробітна плата по підпри-
ємству 
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Можливі зміни органами місцевого 
самоврядування ставок збору за 
отримання дозволу на розміщення 
об’єктів торгівлі та плати за патенти 

Можливі зміни органами місцевого 
самоврядування розміру плати за 
спеціальний торговий патент, а також 
ставок ринкового збору та збору за 
отримання дозволу на розміщення 
об’єктів торгівлі і плати за патенти 

* Для розрахунку порівняльного ефекту переходу на спрощену систему опо-
даткування з 10-відсотковою ставкою єдиного податку. 

Показники виробничо-господарської діяльності підприємства, 
які використовуються для визначення податкових баз, слід обчис-
лювати саме за той період, який визначено як розрахунковий для 
проведення оцінки порівняльного ефекту. 

При обґрунтуванні рівня виручки від реалізації товарів, крім 
врахування зовнішніх відносно до підприємства чинників (кон’юнк-
тура ринку, зміна платоспроможного попиту і т. ін.), слід звернути 
увагу на можливу зміну форм здійснення господарських операцій. 
Так, наприклад, при переході на спрощену систему оподаткуван-
ня, обліку й звітності, доцільною є відмова від здійснення операцій 
купівлі-продажу товарів на користь посередницьких схем, у яких 
комісіонером виступатиме суб’єкт підприємницької діяльності. В 
цьому випадку слід врахувати також відповідні зміни в формуванні 
валового доходу та показників, що впливають на розмір подат-
кових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ. 

У випадку оцінки доцільності переходу на сплату єдиного податку 
за ставкою 10% об’єктом додаткової уваги має бути динаміка питомої 
ваги господарських операцій, які оподатковуються ПДВ за нульовою 
ставкою. Збільшення цього показника призводить до додаткових 
втрат (порівняно з іншими варіантами, при яких підприємство є плат-
ником ПДВ) у зв’язку з відсутністю у платника права на податковий 
кредит. Крім того, слід враховувати й зміну частки операцій, які не є 
об’єктом оподаткування ПДВ або звільнені від оподаткування. 

Розрахунок рівнів техніко-економічних показників планового 
періоду, що впливають на податкові бази, є одним із найважливі-
ших моментів, що визначають на достовірність оцінки порів-
няльного ефекту від застосування тієї чи іншої альтернативної 
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системи оподаткування, тому саме цей етап є одним із найбільш 
відповідальних. В той же час обґрунтованість прогнозних показни-
ків, в свою чергу, є функцією, з одного боку, достовірності вхідної 
інформації, а з іншого — кваліфікації робітників підприємства, які 
виконують прогнозні розрахунки. 

На п’ятому етапі на підставі очікуваних показників діяльності 
підприємства у планованому періоді провадять розрахунки порів-
няльної економічної ефективності переходу на спрощену систему 
оподаткування, обліку й звітності та на спецпатент (рис. 2.16). 
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Рис. 2.16. Принципова схема аналізу  
порівняльного ефекту  

від зміни системи оподаткування 
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В основу оцінки ефективності застосування альтернативних 
систем оподаткування покладений розрахунок відносного змен-
шення (або збільшення) податкових платежів порівняно зі звичай-
ною системою оподаткування за умови незмінності обсягів про-
дажу та асортименту товарів (робіт, послуг), цінових параметрів, 
витрат виробництва і обігу та інших техніко-економічних показ-
ників роботи підприємства. При цьому тими податками й зборами, 
які сплачують незалежно від факту переходу на спрощену 
систему, можна знехтувати, оскільки їх сплата не впливає на 
економічний ефект від переходу. 

Саме зміною сумарних податкових зобов’язань платника 
найбільшою мірою і визначається ефект від переходу на ту чи 
іншу альтернативну систему оподаткування, тому порівняння 
чистого прибутку, яке потребує достатньо громіздких і тру-
домістких розрахунків в даному випадку, уявляється недо-
цільним. 

Оскільки економічний ефект від зміни системи оподаткування 
не зв’язаний з витратами капітального характеру, механізм дис-
контування в розрахунках не застосовується. 

Загальний прямий економічний ефект від зміни системи опо-
даткування (Е) може бути поданий у такому вигляді: 

 
 Е = ΔП + Епд, (2.5) 
де  ΔП — сума сукупної зміни податкових зобов’язань платника 
при переході на альтернативну систему оподаткування, грн.; 
 Епд — додатковий прямий ефект (або додаткові прямі втрати, 
які враховуються зі знаком "–") при переході зі звичайної на 
альтернативну систему оподаткування, грн. 

 
Формула для розрахунку податкових платежів, платником 

яких не є суб’єкт малого підприємництва — юридична особа, при 
переході на єдиний податок за ставкою 6% (ΔПє6%) може бути 
подана в такому вигляді: 
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де Пп — сума податкових зобов’язань з податку на прибуток під-
приємств, грн.; 
 Пз — сума податкових зобов’язань з податку (плати) за землю, 
грн.; 
 Зпр — сума податкових зобов’язань зі збору за спеціальне 
використання природних ресурсів, грн.; 
 Зпенс — сума пенсійного збору, що нараховується на виплати з 
оплати праці, а також зборів на обов’язкове державне пенсійне 
страхування з окремих господарських операцій, грн.; 
 Зв.пр. — сума внесків на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 
що нараховується на виплати з оплати праці, грн.; 
 Зв.пр. — сума внесків на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування на випадок безробіття, що нараховується на 
виплати з оплати праці, грн.; 
 Пк — сума податкових зобов’язань з комунального податку, грн.; 
 Зр.о.т. — сума збору за розміщення об’єктів торгівлі та сфери 
послуг, грн.; 
 Пт — вартість торгових патентів (враховується лише в частині, 
що перевищує суму податку на прибуток підприємств, оскільки 
відповідно до Закону [11] вона підлягає вирахуванню із суми 
податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету), грн.; 
 Ші — сума штрафу за нестворені робочі місця для інвалідів 
(розраховується як добуток кількості незайнятих робочих міць в 
межах нормативу і середньої заробітної плати одного робітника 
підприємства), грн; 
 Є6% — сума податкових зобов’язань з єдиного податку за 
ставкою 6%, грн. 
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Якщо предметом оцінки є перехід на спрощену систему опо-
даткування, обліку й звітності за ставкою 10 відсотків, формула 
(2.4) прийме такий вигляд: 
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де ПДВ — сума податку на додану вартість, яка підлягає сплаті у 
плановому періоді, грн.; 
 Є10% — сума податкових зобов’язань з єдиного податку за 
ставкою 10%, грн. 

 

У випадку оцінки доцільності переходу на спецпатент зміну 
податкових платежів (ΔПс) слід розраховувати за формулою: 
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де Зпр — сума податкових зобов’язань з ринкового збору, грн.; 
 СП — вартість спеціального торгового патенту, грн. 

 
У випадку, коли ΔПє (або ΔПс) > 0, перехід на єдиний податок 

(спецпатент) обумовлює зменшення податкових платежів і є еко-
номічно доцільним. 

Запропонований підхід проілюструємо на умовних прикладах 
розрахунків для трьох торговельних підприємств (А, Б, В) та трьох 
підприємств, що спеціалізуються на наданні побутових послуг 
населенню (Г, Д, Е), прогнозований річний рівень основних техні-
ко-економічних показників яких подано у табл. 2.30. 

 
Таблиця 2.30 

 
Розрахунок зміни податкових платежів при переході 
підприємств на спрощену систему оподаткування 
або на здійснення підприємницької діяльності  

з придбанням спецпатенту (тис. грн.) 
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Показники 
Підприємства 

А Б В Г Д Е 
1 2 3 4 5 6 7 

Вихідні дані 
1. Виручка від реалізації продукції з 
урахуванням ПДВ 

240 480 720 360 600 840 

2. Податкові зобов’язання з ПДВ 40 80 120 60 100 140 
3. Валові витрати 160 340 560 260 440 500 
4. Амортизація 22 44 46 28 69 77 
5. Податковий кредит 32 57 78 44 57 75 

Продовження табл. 2.30 
 

1 2 3 4 5 6 7 
6. Середньооблікова чисельність 
працівників (чол.) 

3 5 6 3 10 8 

7. Виплати з оплати праці 12 18 18 14 30 32 
Розрахунок податкових зобов’язань за звичайною системою 

оподаткування 
8. Податок на прибуток  
(1 – 2 – 3 – 4) × 30% 

5,4 4,8 – 3,6 – 36,9 

9. ПДВ (2 – 5) 8 23 42 16 43 65 
10. Плата за землю 3,3 5,6 2,6 3,8 3,2 6,5 
11. Внески на загальнообов’язкове 
соціальне страхування у зв’язку з тим-
часовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими народженням 
і похованням (7 × 2,9%) 

0,3 0,5 0,5 0,4 0,9 0,9 

12. Внески на загальнообов’язкове 
соціальне страхування на випадок 
безробіття (7 × 2,1%) 

0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 0,7 

13. Пенсійний фонд (7 × 32%) 3,8 5,8 5,8 4,5 9,6 10,2 
14. Комунальний податок 0,1 0,1 – 0,1 – 0,2 
15. Плата за патент 1,6 3,2 6,4 3,2 6,4 9,6 
16. Плата за патент, що не компенсу-
ється зменшенням податку на прибуток 

– – 6,4 – 6,4 – 
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17. Ринковий збір 2,1 – 4,3 – – – 
18. Збір за видачу дозволу на розмі-
щення об’єкта торгівлі 

0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 

Порівняння із звичайною системою оподаткування 
19. Разом податкових платежів за 
податками і зборами при звичайній 
системі оподаткування, що їх замінює 
єдиний податок, без ПДВ  
(8 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 16 + 18) 

13,5 17,9 16,4 13,4 21,4 56,4 

20. Те саме, включаючи ПДВ (19 + 9) 21,5 40,9 58,4 29,4 64,4 121,4 
21. Єдиний податок за ставкою 6% (1 × 6%) 14,4 28,8 43,2 21,6 36,0 50,4 

Закінчення табл. 2.30 
 

1 2 3 4 5 6 7 
22. Зміна платежів при переході на 
6-відсотковий єдиний податок (21 – 19) 

+ 0,9 +10,9 +26,8 +8,2 +14,6 – 6,0 

23. Єдиний податок за ставкою 10% 
(1 – 2) × 10% 

20 40 60 30 50 70 

24. Зміна платежів при використанні 
10-відсоткового єдиного податку (23 – 20) 

– 1,5 – 0,9 +1,6 +0,6 – 14,4 – 51,4 

25. Разом податкових платежів, що їх 
не сплачують при роботі за спецпа-
тентом (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 16 + 
17 + 18) 

23,6 40,9 62,7 29,4 64,4 121,4 

26. Вартість спецпатенту, встановле-
на органами місцевого 
самоврядування 

25 40 65 35 60 130 

27. Зміна платежів при використанні 
спецпатенту (26 – 25) 

+1,4 – 0,9 +2,3 +5,6 – 4,4 +8,6 

 
З метою спрощення розрахунків припустимо, що: 
1) при переході на єдиний податок за ставкою 10% підприємства 

з метою збереження обсягів продажу реалізують товари (надають 
послуги) за ціною, зменшеною на суму податкових зобов’язань; 

2) усі підприємства, які аналізуються, не здійснюють діяль-
ності, що не підпадає під сферу дії спеціального патенту; 
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3) валовий доход з метою обчислення податку на прибуток 
відповідає виручці від реалізації продукції (тобто позареалізаційні 
доходи відсутні); 

4) внески на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання від нещасного випадку на виробництві й професійного 
захворювання сплачують на загальних підставах (тому в розра-
хунку вони не враховуються); 

5) виходячи з чисельності працівників підприємств платежі до 
Фонду України соціального захисту інвалідів не сплачуються; 

6) підприємства не є первинними водокористувачами, тому 
податкові зобов’язання зі збору за спеціальне використання при-
родних ресурсів дорівнюють нулю; 

7) усі підприємства виконують тільки операції, оподатковувані 
ПДВ на звичайних умовах. 

Розрахунок показаний у тисячах гривень з точністю до 
першого знака після коми. 

"Мінус" у підсумкових рядках таблиці (22, 24, 27) означає 
зменшення суми платежів унаслідок застосування 
альтернативних систем оподаткування, що підтверджує 
ефективність відмови від звичайної системи оподаткування. 

Отже, умовні розрахунки показують таке. 
Для підприємства А економічно доцільним є застосування 

10-відсоткової ставки єдиного податку, що дозволяє знизити 
податкові платежі: у порівнянні зі звичайною системою оподатку-
вання — на 1,5 тис. грн., а у порівнянні із 6-відсотковою ставкою 
— на 2,4 тис. грн. Придбання спецпатенту при встановленому 
рівні його вартості економічного сенсу не має. 

Для підприємства Б рівноефективними є придбання спецпа-
тенту та єдиний 10-відсотковий податок. Ефект від зниження 
податкових платежів (порівняно зі звичайною системою оподатку-
вання) становить в цих випадках 0,9 тис. грн., тому для прийняття 
остаточного рішення необхідно оцінити вплив тих факторів, які в 
розрахунок включені не були. 
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Найбільш несприятлива ситуація на підприємствах В і Г, для 
яких перехід на будь-який з проаналізованих альтернативних 
систем оподаткування не приводить до зменшення податкових 
платежів. 

Для підприємств Д і Е найбільш доцільним є перехід на 
єдиний 10-відсотковий податок. Підприємство Д також може при-
дбати спецпатент, що знизить податкові платежі (порівняно зі зви-
чайною системою оподаткування) на 4,4 тис. грн. Проте річна втрата 
порівняно з єдиним 10-відсотковим податком становитиме 10 тис. грн. 
Підприємство Е може використовувати обидва варіанти спроще-
ної системи, що призведе до відповідної економії податкових пла-
тежів, але 6-відсотковий єдиний податок на 45,4 (51,4 – 6,0) тис. грн. 
на рік менш вигідний для нього, ніж 10-відсотковий. 

Зіставлення сум поточних податкових платежів за кожною з 
альтернативних систем оподаткування зі звичайною є першим 
кроком визначення порівняльного економічного ефекту і може 
дати підставу лише для попередніх висновків. Для більш точного 
врахування порівняльного економічного ефекту від зміни системи 
оподаткування слід враховувати додатковий прямий економічний 
ефект (втрати) від зміни системи оподаткування. Цей ефект скла-
дається зі зниження витрат на придбання бланків податкової звіт-
ності (ΔБ); економії витрат на оплату праці бухгалтерів або еконо-
мічних служб підприємства (ΔЗП); одноразових втрат при зміні 
системи оподаткування, зв’язаних з оподаткуванням операцій, 
початок яких припадає на звичайну систему оподаткування, а 
закінчення — на альтернативну (Ов), та додаткових втрат, що не 
враховані при визначенні зміни суми податкових зобов’язань (Нв): 

 
 Епд = ΔБ + ΔЗП – (Ов + Нв). (2.9) 
 
Економія заробітної плати у зв’язку зі зниженням витрат 

часу на ведення податкового обліку, підготовку і подання 
податкової звітності може бути визначена як 
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де Сз — середня ставка заробітної плати робітника відповідної 
категорії, грн. за годину; 
 Чоі — витрати часу на ведення податкового обліку за і-тим 
податком або збором (і = 1, 2, ..., n), годин; 
 Чзі — витрати часу на підготовку податкової звітності за і-тим 
податком або збором, годин; 
 Чпзі — витрати часу на здавання звітності за і-тим податком або 
збором, годин. 

 
Зменшення витрат часу, обумовлене скороченням податкової 

звітності, визначається емпіричним шляхом і залежить як від 
технології обробки податкової інформації (використання спеціалізо-
ваного програмного забезпечення для ПЕОМ), так і від організації 
роботи з платниками податків у відповідній районній податковій 
інспекції. У випадку, коли економія часу — відносно невелика, що 
не дозволяє зменшити чисельність найманих робітників, ефект від 
зменшення податкової звітності визначається можливістю вико-
нання бухгалтером додаткових функцій і дорівнює ринковій варто-
сті таких робіт (послуг). 

Одноразові втрати внаслідок відмови від податку на при-
буток (для будь-якого варіанта переходу) та ПДВ (у випадку 
переходу на єдиний 10-відсотковий податок або на спецпа-
тент) зв’язані з тим, що одна й та ж господарська операція почи-
нається і закінчується при різних принципах податкового обліку. В 
загальному вигляді такі одноразові втрати можуть бути розрахо-
вані за формулами: 

 
 Ов = Впр + ВПДВ, (2.11) 

де Впр — втрати у зв’язку з неможливістю зменшення після зміни 
системи оподаткування податкових зобов’язань з податку на 
прибуток, грн.; 
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 ВПДВ — втрати у зв’язку зі зняттям суб’єкта підприємницької 
діяльності з реєстрації як платника ПДВ (враховуються при пере-
ході на 10-відсотковий єдиний податок та при придбанні спецпа-
тенту), грн. 

 
 Впр = Бз + Вб + Вкз, (2.12) 

де Бз — балансові збитки минулих періодів, що залишилися 
некомпенсованими на момент переходу, грн.; 
 Вб — втрати внаслідок неможливості збільшення валових 
витрат при завершенні бартерних операцій після переходу на 
будь-яку з альтернативних систем оподаткування, грн.; 
 Вкз — втрати внаслідок неможливості коригування валових 
витрат на розмір приросту (убутку) запасів відповідно до п. 5.9 
ст. 5 Закону [11], грн. 

Наявність збитків минулих років, які при продовженні роботи 
за звичайною системою оподаткування знову б переносилися на 
наступні податкові періоди, знижує ефект від зміни системи опо-
даткування. Використання будь-якого з трьох проаналізованих 
варіантів альтернативного оподаткування призведе до неможли-
вості зменшення об’єкта оподаткування на суму таких збитків. Це 
може зробити недоцільним навіть той варіант альтернативного 
оподаткування, порівняльна ефективність якого за попередніми 
розрахунками була досить високою. 

Суттєвим фактором, що знижує ефект від зміни системи опо-
даткування, є незавершені на момент переходу бартерні операції. 
В момент здійснення першої в рамках бартеру операції у плат-
ника, який ще працював за звичайною системою оподаткування, 
виникає валовий доход на суму товарообмінної операції, тобто 
30% вартості бартерної угоди сплачуються у вигляді податку на 
прибуток. Право на збільшення валових витрат при бартері вини-
кає тільки при проведенні заключної (балансуючої) операції, але в 
даному випадку платник вже не може скористатися цим правом, 
тому що він уже не є платником податку на прибуток і не формує 
валових витрат. Тому при наявності незавершених бартерних 



 323 

операцій на момент переходу на альтернативні системи оподатку-
вання податкові втрати, зв’язані з податком на прибуток, дорівню-
ватимуть 30% суми бартерної угоди. Виходячи з цього, суб’єкт 
підприємницької діяльності, який прийняв рішення про зміну 
системи оподаткування, має подбати про завершення таких опе-
рації при звичайній системі оподаткування або ще до моменту 
переходу змінити форму оплати за такою угодою. 

Ще одним негативним наслідком відмови від застосування 
податку на прибуток підприємств є припинення дії механізму кори-
гування валових витрат на розмір приросту (або убутку) запасів 
товарно-матеріальних цінностей. Якщо при звичайній системі опо-
даткування зменшення суми таких запасів (на кінець кварталу 
порівняно з його початком) автоматично збільшувало валові 
витрати, то після переходу вся сума таких запасів "зависає" та не 
зменшуватиме в майбутньому податкових зобов’язань платника. 
При цьому розмір податкових втрат дорівнюватиме 30% вартості 
таких запасів. Тому на момент прийняття рішення про застосу-
вання однієї з альтернативних систем оподаткування доцільною є 
мінімізація запасів товарно-матеріальних цінностей. 

Одноразові втрати, зв’язані з ПДВ, можуть бути розра-
ховані, як 

 
 кпквідшк

'
бПДВ ВВВВ ++= , (2.13) 

де  '
бВ  — втрати внаслідок неможливості збільшення податкового 

кредиту при завершенні бартерних операцій, грн.; 
 Ввідшк — втрати в зв’язку з наявністю на момент переходу 
неотриманих сум бюджетного або експортного відшкодування, 
грн.; 
 Вкпк — втрати у зв’язку з необхідністю коригування податкового 
кредиту на суму ПДВ в залишках товарно-матеріальних цінностей, 
як того вимагає ДПАУ, грн. 
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Усі додаткові втрати, зв’язані з ПДВ, слід враховувати тільки 
при переході на спрощену систему оподаткування за ставкою 
10 відсотків та при прийнятті рішення про придбання спецпатенту 
(тобто у випадках, поли суб’єкт підприємницької діяльності пере-
стає сплачувати ПДВ). 

Втрати від завершення бартерних операцій зв’язані з тим, що 
момент виникнення права платника на податковий кредит визна-
чається за датою здійснення заключної (балансуючої) операції, 
тобто в той час, коли він вже знятий з реєстрації в якості платника 
ПДВ. Розмір таких втрат дорівнює 20% суми товарообмінної (бар-
терної) угоди. 

Іншим видом одноразових втрат при знятті з реєстрації плат-
ника ПДВ є невідшкодовані суми ПДВ, що підлягають відшкоду-
ванню у податкових періодах, наступних за моментом переходу. 
Цей фактор може суттєво знизити ефективність переходу на 
10-відсотковий єдиний податок або на спецпатент, оскільки при 
цих системах оподаткування втрачається право на відшкодування 
ПДВ. Водночас на ефективності роботи за єдиним 6-відсотковим 
податком наявність невідшкодованих сум ПДВ ніяк не позначиться. 

У випадку врахування роз’яснень ДПАУ щодо необхідності 
коригування сум податкового кредиту минулих періодів на суми 
ПДВ, що сплачені за товарно-матеріальні цінності, які знаходяться 
в залишках на момент переходу, а також приходяться на вартість 
недоамортизованих основних фондів [147, 195, 223], ці суми 
також слід розглядати як одноразові податкові втрати. Але цей 
підхід (див. підрозділ 2.1.7) чинному законодавству все ж таки не 
відповідає, тому у випадку, коли платник не буде звертати увагу 
на цю неправомірну вимогу, — коригувати податковий кредит не 
потрібно, а в розрахунках ефективності зміни системи оподатку-
вання ці втрати не розглядатимуться. 

Сума додаткових втрат від переходу на альтернативні 
системи оподаткування, які не враховані при обчисленні 
зміни суми податкових зобов’язань та носять неодноразовий 
характер, може бути розрахована як 
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 '
відшкпкв ВВН += , (2.14) 

де Впк — втрати внаслідок неможливості віднесення сплачених 
при придбанні товарів (робіт, послуг) сум ПДВ до податкового кре-
диту, а також зменшення податкових зобов’язань з податку на 
прибуток за рахунок віднесення таких сум до валових витрат (при 
переході на будь-яку альтеративну систему оподаткування, крім 
6-відсоткового єдиного податку), грн.; 

 '
відшкВ  — втрати внаслідок неможливості отримання 

платниками 10-відсоткового єдиного податку чи спецпатенту 
бюджетного або експортного відшкодування, право на яке 
виникало б у платника в разі, якщо б він продовжував 
застосовувати звичайну систему оподаткування, грн. 

 

Після визначення економічної доцільності (і особливо якщо 
розрахований на 5 етапі порівняльний ефект від застосування 
альтернативних систем оподаткування не дуже великий за абсо-
лютною величиною) слід врахувати додаткові фактори, не вклю-
чені раніше в розрахунок. Саме це й є суттю шостого етапу 
оцінки. 

Одним із таких факторів, що стримують поширення альтерна-
тивних систем оподаткування, є здоровий консерватизм керівників 
підприємств. З цього погляду будь-яка перебудова, а тим паче 
перебудова кардинальна, пов’язана з додатковими витратами. 
Треба не лише подолати інертність мислення персоналу, який 
здійснює податковий і бухгалтерський облік, а й відповідним 
чином відкоригувати систему цілей підприємства згідно з новими 
податковими умовами. Відповідно змінюються і засоби 
досягнення цих цілей. Це в ряді випадків призводить до 
необхідності перегляду організаційних умов взаємовідносин з 
партнерами та відмови від традиційних форм цивільно-правових 
угод. Період адаптації до нового оподаткування, як правило, 
досить тривалий, що вимагає від працівників економічних служб 
підприємства додаткових зусиль і часу. 
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Слід також враховувати можливе зниження сум штрафних 
санкцій внаслідок скорочення переліку сплачуваних після 
переходу на альтернативну систему оподаткування податків і 
зборів, а також зменшення втрат часу на перевірки, що 
проводяться контролюючими органами, періодичність і тривалість 
яких, як правило, знижуються внаслідок скорочення переліку 
сплачуваних податків і зборів та спрощення податкового обліку. 

Останній, сьомий етап оцінки, власне, і включає до себе 
остаточне прийняття рішення про доцільність чи недоцільність 
переходу на одну із альтернативних систем оподаткування. 

Ще одне питання порівняльної доцільності альтернативних 
систем оподаткування пов’язане з розрахунком економічного 
ефекту від зміни ставки єдиного податку для тих платників, які 
вже працюють за спрощеною системою оподаткування. 

У загальному випадку суб’єктові малого підприємництва 
байдужа ставка єдиного податку, за якою він працює, якщо суми 
податкових платежів при обох ставках (6% і 10%) з урахуванням 
додаткових втрат або додаткового ефекту будуть однаковими. 
Оскільки різниця між цими двома варіантами спрощеного оподат-
кування стосується передусім ПДВ, при однаковій виручці від 
реалізації умову рівновигідності обох варіантів може бути подано 
у такому вигляді: 

 
 6% × Р + (ПЗ – ПК) = 10% × Р + Ед, (2.15) 

де Р — обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), грн.; 
 6% і 10% — відповідні ставки єдиного податку, грн.; 
 ПЗ — податкові зобов’язання з ПДВ, грн.; 
 ПК — податковий кредит з ПДВ, грн.; 
 Ед — додатковий ефект (або додаткові втрати, які 
враховуються зі знаком "–") при переході з 6-відсоткової на 
10-відсоткову ставку єдиного податку, грн. 
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Додатковий ефект при переході з 6-відсоткового єдиного 
податку на 10-відсотковий зв’язаний з: 

зменшенням витрат часу (а відповідно, витрат на оплату 
праці) робітників, що зайняті веденням податкового обліку з ПДВ, 
підготовкою та поданням в органи податкової служби декларацій; 

прямим (хоча й незначним) ефектом від витрат на придбання 
бланків податкових накладних та інших форм документації з 
податку на додану вартість; 

непрямим ефектом за рахунок потенційного зменшення 
штрафних санкцій (в частці ПДВ) та скорочення втрат часу на 
перевірки контролюючими органами, хоча кількісна оцінка такого 
непрямого ефекту уявляється дуже проблематичною. 

Додаткові втрати внаслідок зміни ставки оподаткування 
можуть бути зв’язані з: 

неможливістю отримання бюджетного або експортного від-
шкодування, право на яке з’явилося до зняття підприємства з 
реєстрації як платника ПДВ (хоча, на думку автора, виходячи з 
логіки Закону [12], держава зобов’язана відшкодувати підприєм-
ству "зайво" сплачені суми ПДВ, але ДПАУ — однозначно — 
проти такої операції); 

втратою права на експортне відшкодування ПДВ після пере-
ходу на 10-відсотковий єдиний податок; 

відсутністю права на податковий кредит за операціями при-
дбання товарів (робіт, послуг); 

втратами у зв’язку зі зменшенням кінцевої ціни реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) на суму ПДВ з метою збереження 
рівновигідності угоди для покупця; 

можливим зниженням обсягів реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) у зв’язку з неможливістю виписування податкових 
накладних. 

Після нескладних перетворень формула виглядатиме так: 
 
 (ПЗ – ПК) – Ед = 4% × Р. (2.16) 
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Тобто ціна збільшення ставки єдиного податку відповідає у 
загальному випадку сумі ПДВ, що підлягає перерахуванню до 
бюджету. 

Якщо 
 
 (ПЗ – ПК) – Ед < 4% × Р, (2.17) 

то переходити з 6-відсоткової на 10-відсоткову ставку еко-
номічно недоцільно, оскільки приріст ставки єдиного податку не 
буде компенсуватися зниженням платежів з ПДВ до держ-
бюджету. 

 
В іншому випадку (коли сума сплаченого ПДВ перевищує 4% 

виручки від реалізації продукції) перехід на 10-відсоткову ставку 
цілком виправданий. 

Аналогічний підхід може бути застосований і для перевірки 
доцільності переходу з 10-відсоткової ставки єдиного податку на 
6-відсоткову. 
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3. АЛЬТЕРНАТИВНІ 
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАНН
Я ФІЗИЧНИХ ОСІБ — 
СУБ’ЄКТІВ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Єдиний податок 

3.1.1. Загальна характеристика 

Спрощена система оподаткування для фізичних осіб — 
суб’єктів малого підприємництва — введена одночасно з 
аналогічною системою для юридичних осіб і має з нею спільну 
законодавчу базу — Закон України "Про державну підтримку 
малого підприємництва" [9] і Указ Президента України "Про 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 
малого підприємництва" в редакції Указу Президента України від 
28.06.99 р. №746 [3]. 

Додатковим спеціальним нормативним актом, який стосується 
виключно громадян-підприємців, є Наказ ДПАУ від 29 жовтня 
1999 р. №599 "Про затвердження свідоцтва про сплату єдиного 
податку і порядку його видачі" [311]. 

Для громадян-підприємців доцільність переходу на спрощену 
систему оподаткування визначається трохи іншими обставинами, 
чим для юридичних осіб, оскільки ряд принципових положень 
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Указу і нормативних документів істотно відрізняється. Це стосу-
ється не тільки умов, яких необхідно дотримуватися при переході 
на спрощену систему, але й суттєвих ознак єдиного податку. 

Так, ставки єдиного податку встановлюються місцевими 
радами за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності в 
фіксованих сумах у залежності від виду діяльності. Це дуже важ-
лива обставина, завдяки якій підприємець заздалегідь знає суму 
податку, що підлягає щомісячній сплаті. Причому ця сума не 
залежить ні від виручки, ні від чистого доходу такого підприємця. 

Підприємцям — платникам єдиного податку — не заборонені 
бартерні операції, як це зроблено для юридичних осіб, що 
перейшли на цей податок. 

Доцільність введення спрощеної системи оподаткування для 
фізичних осіб, з точки зору інтересів держави і регіонів, полягає в 
наступному: 

1. Впровадження спрощеного оподаткування є дієвим стиму-
лом розвитку ділової активності населення, заохочення його до 
підприємницької діяльності, що сприяє формуванню середнього 
класу і стабілізації соціального стану суспільства. 

2. Встановлення фіксованих ставок єдиного податку дозволяє 
суттєво знизити питому вагу тіньового сектора економіки і забез-
печує легалізацію доходів громадян. 

3. Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності 
забезпечує зростання кількості робочих місць, що також позитив-
но впливає на рівень соціальної напруги в зв’язку з трансфор-
маційними процесами в економіці держави. 

4. Спрощення умов здійснення господарської діяльності гро-
мадян-підприємців, а також скорочення податків і зборів, що з них 
стягуються, дозволяють знизити витрати на податкове адмініст-
рування. 

5. Підвищення ролі місцевих органів влади в забезпеченні 
надходжень до місцевих бюджетів за рахунок делегування повно-
важень щодо диференціації податкових ставок. 
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6. Отримання органами місцевого самоврядування реальних 
економічних важелів впливу на розвиток саме тих видів під-
приємницької діяльності, які найбільш необхідні для гармонічного 
розвитку регіональної економіки і соціальної сфери. 

Негативним наслідком впровадження спрощеної системи опо-
даткування, обліку та звітності може бути скорочення податкових 
надходжень в місцеві бюджети (оскільки перехід на єдиний 
податок — це виключно рішення платника, який може його 
прийняти тільки за умови економічної доцільності). Разом з тим 
негативний вплив цього фактора може бути нівельований 
збільшенням кількості платників і диференціацією ставок, які 
можуть змінюватися, виходячи з поточного стану бюджетних 
надходжень. 

З точки зору платника позитивні (табл. 3.1) та негативні (табл. 3.2) 
риси спрощеної системи оподаткування фізичних осіб — суб’єктів 
малого підприємництва — проявляються в порівнянні зі звичай-
ними умовами здійснення підприємницької діяльності, при яких 
основне податкове навантаження забезпечується прибутковим 
податком з громадян. 

 
Таблиця 3.1 

 
Переваги спрощеної системи оподаткування фізичних осіб — 

суб’єктів малого підприємництва 
 

Сфера дії Перевага Можливі наслідки 
1 2 3 

Законодав-
ча та норма-
тивна бази 

Зменшення кількості 
податків і зборів, а, 
відповідно, — законо-
давчих і нормативних 
актів, що мають врахо-
вуватися суб’єктом ма-
лого підприємництва 

Зменшення ймовірності помилок у 
застосуванні законодавчих і нор-
мативних актів і, відповідно, мож-
ливих фінансових санкцій. 
Зниження впливу нестабільності 

законодавства. 
Зменшення кількості суперечли-

вих норм 
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Перехід на 
спрощену 
систему 

Здійснюється за рі-
шенням платника 

Платник приймає рішення про 
застосування спрощеної системи не 
в обов’язковому порядку, а виходя-
чи з економічної доцільності 
переходу на єдиний податок, що 
дає змогу зменшити сукупні 
податкові платежі 

Наявність 
альтернатив 

У рамках спрощеної сис-
теми платник самостійно 
приймає рішення щодо 
статусу платника ПДВ 

Можливість врахувати інтереси 
споживачів і оптимізувати сукупні 
податкові платежі в залежності від 
специфіки підприємницької діяльності 

Закінчення табл. 3.1 
 
1 2 3 

Ставка 
оподатку-
вання 

Установлюється у 
фіксованій сумі в 
залежності від виду 
підприємницької 
діяльності 

Незалежність податкових зобов’я-
зань від результатів підприємни-
цької діяльності стимулює нарощу-
вання обсягів реалізації й чистого 
доходу платника, а також змен-
шення витрат 

Максимальний гра-
ничний рівень ставки 
обмежений 

Можливість прогнозування подат-
кових платежів 

Доплата за 
найманих 
робітників 

Нормована (50% від 
встановленої ставки 
єдиного податку) 

Стимулює підвищення продуктив-
ності праці найманих робітників 

Розрахунки, 
пов’язані з 
обчислен-
ням подат-
кових 

зобов’язань 

Значно спрощуються 

За тими податками та зборами, 
платником яких не є суб’єкт малого 
підприємництва, розрахунки подат-
кових зобов’язань не здійсню-
ються. 
Визначення податкових зобов’я-

зань з єдиного податку не потребує 
спеціальних розрахунків 
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Характер 
сплати 

Попередній характер 
сплати єдиного подат-
ку — гарантія від зміни 
ставок 

У випадку зміни ставки оподат-
кування органами місцевої влади 
перерахунок податкових зобов’я-
зань за періодами, коли здійснена 
попередня оплата, не здійснюється 

Звітність 
Скорочення та спро-

щення форми 

Скорочення витрат часу на 
заповнення і подання звітності. 
Зменшення ймовірності помилок у 

податковій звітності 

Розрахунки 
зі спожи-
вачами 

Можливість не 
застосовувати 
реєстратори 
розрахункових опера-
цій 

Спрощується організація підпри-
ємницької діяльності. 
Зменшується кількість перевірок. 
Зменшується кількість можливих 

порушень 
 

Таблиця 3.2 
 

Недоліки єдиного податку порівняно  
зі звичайною системою оподаткування 

 
Сфера дії Недолік Можливі наслідки 

1 2 3 

Законодавч
а база 

Невідповідність норм 
Указу [3] іншим законо-
давчим та норматив-
ним актам у сфері опо-
даткування. 

Невизначеність суттєвих умов засто-
сування спрощеної системи. 
Велика кількість суперечливих 

роз’яснень органів виконавчої 
влади 

Обмеження 
щодо видів 
діяльності 

Громадянин-підприє-
мець не може здійсню-
вати види діяльності, 
на які не поширюється 
дія Закону України 
"Про державну підтрим-
ку розвитку малого 
підприємництва" [9] та 
Указу [3] 

Здійснення видів діяльності, які 
заборонені для суб’єктів малого під-
приємництва платників єдиного подат-
ку, зумовлює обов’язкове повернен-
ня на звичайну систему оподат-
кування 
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Обмеження 
щодо масш-
табу діяль-
ності та 

чисельності 
найманих 
робітників 

Відсутність диферен-
ціації обмежень в залеж-
ності від виду діяль-
ності  

Підприємці, що здійснюють трудо-
місткі види діяльності, або види 
діяльності в яких мала частка доданої 
вартості має обмежені (порівняно з 
іншими) можливості застосування 
спрощеної системи оподаткування 

Характер 
ставки 

Встановлюється у 
фіксованому розмірі 

Неможливість зменшення податко-
вих платежів при погіршенні фінан-
сово-економічних показників або 
при тимчасовому припиненні підпри-
ємницької діяльності 

Порядок 
встановлен-
ня ставки 

Ставки встановлю-
ються органами місце-
вого самоврядування, 
а терміни їх дії законо-
давчо не визначені 

Суб’єктивний характер диферен-
ціації ставок за видами діяльності. 
Можливість зміни ставок протягом 

календарного року 

Закінчення табл. 3.2 
 
1 2 3 

Податковий 
облік 

Форми податкового 
обліку містять зайві 
реквізити 

Додаткові витрати часу на веден-
ня обліку за показниками, які не 
враховуються при визначенні 
податкових зобов’язань 

Попередній 
характер 
сплати 

Єдиний податок спла-
чується до початку від-
повідного періоду 

Зменшення оборотних коштів 
підприємців 

Подання 
звітності 

Невиправдано корот-
кий термін подання звіт-
ності (протягом п’яти 
днів після закінчення 
податкового кварталу) 

Втрати часу на черги в органах 
податкової служби. 
Відсутність достатнього часу для 

підготовки й перевірки звітності 

 
Аналіз практичного застосування єдиного податку фізичними 

особами — суб’єктами малого підприємництва — свідчить про 
поширеність та позитивну динаміку розвитку цієї системи оподат-
кування. Так, у 2000 році спрощену систему оподаткування в 
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цілому по Україні застосовували 182,6 тис. фізичних осіб — 
суб’єктів підприємницької діяльності, що дорівнює 16,9% від 
загальної чисельності громадян-підприємців [270]. У 2000 році 
підприємцями — платниками єдиного податку — сплачено 
225,4 млн. грн., що складає 32,8% від загальних податкових 
платежів громадян-підприємців. Порівняно з 1999 роком 
чисельність платників єдиного податку збільшилася на 
116,4 тис. осіб, а податкові надходження від цього податку — на 
168 млн. грн. 

Аналіз динаміки кількості фізичних осіб — платників єдиного 
податку по м. Харкову (рис. 3.1) — свідчить про досить високі 
темпи зростання цього показника: в 2001 році він збільшився 
порівняно з 1999 роком майже в 6,4 раза. Однак у 2002 році 
намітилася тенденція до зменшення цього показника, що поясню-
ється як зниженням загальної кількості зареєстрованих громадян-
підприємців (рис. 3.2), так і відносним збільшенням платників, які 
застосовують звичайну систему оподаткування, тобто сплачують 
з доходів від підприємницької діяльності прибутковий пода-
ток (рис. 3.3). 

 

100

394,3

638 596,8

0
100
200
300
400
500
600
700

1999	рік 2000	рік 2001	рік 1	кв.	2002
рік

Кількість	платників	єдиного	податку,	%	до	1999	р.

 
 
Рис. 3.1. Динаміка кількості фізичних осіб — суб’єктів 

підприємницької діяльності по м. Харкову, що застосовують 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, % 
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Рис. 3.2. Динаміка кількості зареєстрованих фізичних осіб — 
суб’єктів підприємницької діяльності  
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Рис. 3.3. Динаміка кількості фізичних осіб — суб’єктів 
підприємницької діяльності по м. Харкову, що сплачують 

прибутковий податок за звичайною системою оподаткування, 
% 
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Разом з тим сума єдиного податку, що сплачується одним 
громадянином-підприємцем (рис. 3.4), в 14,4 раза перевищує від-
повідний показник прибуткового податку (рис. 3.5) і в 2,2 раза — 
середній показник по цій категорії платників (рис. 3.6). 
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Рис. 3.4. Динаміка середньомісячного розміру єдиного 
податку, що сплачується одним підприємцем (м. Харків) 
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Рис. 3.5. Динаміка середньомісячного розміру прибуткового 
податку, що сплачується одним підприємцем (м. Харків) 
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Рис. 3.6. Динаміка середньомісячного розміру податку, 

що сплачується одним підприємцем (м. Харків) 
 
За період з 1999 року суттєво змінилася структура громадян-

підприємців, з точки зору застосовуваної ними системи опо-
даткування (рис. 3.7, 3.8), а також структура податкових надхо-
джень (рис. 3.9, 3.10). 

Питома	вага	різних	систем	оподаткування	громадян-
підриємців	за	1999	рік
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Рис. 3.7. Структура кількості платників  
за різними системами оподаткування в 1999 р. 
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Питома	вага	різних	систем	оподаткування	громадян-
підриємців	за	2001	рік
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кількість	платників	на	загальній	системі	оподаткування  

 

Рис. 3.8. Структура кількості платників  
за різними системами оподаткування в 2001 р. 
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Рис. 3.9. Структура податкових  
за різними системами оподаткування в 1999 р. 
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Рис. 3.10. Структура податкових надходжень  
за різними системами оподаткування  

в 2001 р. 
 
Так, частка громадян-підприємців, що сплачують єдиний 

податок, за період з 1999 по 2001 рік збільшилася з 5,8 до 
25,4%. А питома вага надходжень від єдиного податку в 
загальній сумі податкових надходжень від громадян-підпри-
ємців за цей же період зросла з 15,9 до 55,3%. Така динаміка 
свідчить про перспективність застосування саме цієї системи 
оподаткування, з точки зору інтересів регіональної економіки. 

3.1.2. Платники 

До платників єдиного податку віднесені фізичні особи — 
суб’єкти малого підприємництва, які отримали Свідоцтво про 
право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності. 

Тобто за аналогією з юридичними особами для того, щоб 
мати право працювати за спрощеною системою, громадянин-
підприємець має відповідати, по-перше, критеріям суб’єкта 
малого підприємництва, визначених Законом [9], а по-друге — 
критеріям платника єдиного податку у відповідності з Указом [3] 
(рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Обмеження щодо застосування  
спрощеної системи оподаткування фізичними особами — 

суб’єктами малого підприємництва 
 
Принциповою відмінністю від обмежень щодо застосування 

спрощеної системи для юридичних осіб є те, що всі громадяни-
підприємці, які отримали свідоцтво про державну реєстрацію 
суб’єкта підприємницької діяльності, віднесені до суб’єктів малого 
підприємництва незалежно від масштабів їхньої діяльності та 
застосування найманої праці. Тобто Закон [9] не передбачає будь-
яких обмежень щодо обсягу валового доходу і кількості найманих 
робітників. 

Обмеження щодо обсягів діяльності передбачене ст. 1 
Указу [3], причому в даному випадку застосований той же 
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показник, що і для юридичних осіб, — виручка від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) за календарний рік. Єдина 
відмінність полягає в тому, що обсяг виручки обмежений 
500 тисячами гривень, тобто вдвічі менший, ніж для підприємств. 

Слід відзначити, що граничний обсяг виручки встановлено в 
фіксованій сумі незалежно від кількості найманих робітників, хоча 
збільшення їх кількості, як правило, впливає на масштаби підпри-
ємницької діяльності. 

Як роз’яснює Держкомпідприємництва [124], для переходу на 
сплату єдиного податку обчислюється виручка за минулий кален-
дарний рік, хоча в Постанові Кабінету Міністрів України [46] 
йдеться про календарний рік і не зазначається, який саме кален-
дарний рік (поточний чи минулий) мається на увазі. На думку авто-
ра, такий підхід є цілком слушним, хоча для запобігання двоїстого 
розуміння цього питання воно має бути чітко врегульоване на 
законодавчому або нормативному рівні. 

При обчисленні виручки слід мати на увазі, що при здійсненні 
комісійної торгівлі виручкою комісіонера — платника єдиного 
податку — є сума комісійної винагороди, одержуваної ним згідно 
договору комісії [243]. Тобто це правило поширюється не лише на 
юридичних осіб, а й на громадян-підприємців. 

Наступне обмеження, передбачене ст. 1 Указу [3], зв’язано з 
чисельністю найманих робітників. 

На відміну від аналогічного обмеження для юридичних осіб 
замість середньооблікової чисельності застосовується показник кіль-
кості осіб, що знаходяться в трудових відносинах з громадянами-
підприємцями, включаючи членів їхніх родин, протягом року, який 
не може бути більшим за 10 осіб. При цьому сам громадянин-
підприємець у загальну чисельність працюючих не включається. 
Таким чином, у даному випадку Інструкція зі статистики чисельно-
сті працівників, зайнятих у народному господарстві України [94], 
застосована бути не може. 

Ключовою ознакою найманих робітників є наявність трудо-
вого договору з фізичною особою суб’єктом малого підприєм-
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ництва в розумінні Кодексу Законів про працю України [37]. 
Гранична чисельність робітників для фізичних осіб — платників 
єдиного податку — визначається без урахування громадян, що 
працюють на підставі цивільно-правових договорів (насамперед 
договорів підряду), на відміну від юридичних осіб, для яких такі 
громадяни враховуються при розрахунку відповідного обмеження. 

Форма трудового договору між працівником і фізичною 
особою і порядок його реєстрації затверджені Наказом Мінпраці 
України від 08.06.01 р. №260 [313]. Дана форма трудового дого-
вору застосовується при прийомі на роботу працівника фізичною 
особою, в т. ч. підприємцем. Такий трудовий договір підлягає 
реєстрації в державній службі зайнятості в тижневий термін з 
моменту фактичного допуску працівника до роботи. 

До загальної кількості найманих робітників відносяться й чле-
ни сім’ї громадянина-підприємця за умови, що вони приймають 
участь в підприємницькій діяльності і знаходяться з таким підпри-
ємцем в трудових відносинах. Якщо трудовий договір з членом 
сім’ї відсутній, така особа не враховується в кількісне обмеження. 

У випадку, якщо робітник виконує представницькі функції на 
підставі договору доручення (ст. 44 Цивільного кодексу Україн-
ської РСР [39] і виконує одноразові доручення суб’єкта підприєм-
ницької діяльності, Держкомпідприємництва вважає [138], що таке 
представництво перед третьою особою не є участю у підприєм-
ницькій діяльності. У разі коли представник виконує роботу на 
постійній основі з укладенням трудової угоди, то можна вважати 
це участю у підприємницькій діяльності і включати такого робіт-
ника до загальної кількості працюючих. 

Контроль за чисельністю робітників, що знаходяться в тру-
дових відносинах з фізичною особою, яка перейшла на сплату 
єдиного податку, у даний час істотно спрощений. Згідно з Наказом 
ДПАУ №599 [311], відповідним органом податкової служби на 
кожного найманого робітника, включаючи членів родини підпри-
ємця, видається "Довідка про трудові відносини фізичної особи з 
платником єдиного податку" за затвердженою формою, що до 
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01.02.2002 р. (дата вступу в дію Наказу ДПАУ від 28.12.2001 р. 
№521 "Про затвердження Змін та доповнень до форми Свідоцтва 
про сплату єдиного податку та Порядку його видачі" [309]) підля-
гала щоквартальному продовженню. Після 01.02.2002 р. довідка 
видається на період роботи в межах календарного року. Ці довід-
ки є документами строгої звітності, вони реєструються в органах 
державної податкової служби і повинні зберігатися в місці 
здійснення підприємницької діяльності та пред’являтися за вимо-
гою контролюючих органів. 

При прийомі нових працівників на кожного з них оформля-
ється довідка, а у випадку звільнення працівника довідка підлягає 
поверненню. Дублікат довідки (так само, як і дублікат Свідоцтва) 
видаються за заявою і при наявності довідки органів МВС. 

Відповідно до методичних рекомендацій з адміністрування 
єдиного податку [215] суб’єкт малого підприємництва — фізична 
особа, починаючи з моменту застосування спрощеної системи 
оподаткування і до кінця календарного року, у будь-який момент 
здійснення підприємницької діяльності за участю найманих робіт-
ників повинна мати не більш 10 осіб, не беручи до уваги, які зміни 
(збільшення, зменшення) у чисельності найманих робітників 
відбулися протягом календарного року. 

Обмеження стосовно здійснення окремих видів підприєм-
ницької діяльності, що передбачені Законом [9], і обмеження від-
носно застосування спрощеної системи платником спецпатенту, 
докладно проаналізовані в розділі 2.1. Єдине, що можна відзна-
чити стосовно фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва, 
— це те, що кількість недозволених видів діяльності для них змен-
шується (порівняно з юридичними особами), тому що деякі види 
діяльності не можуть здійснюватися громадянами-підприємцями. 

Разом з тим ст. 7 Указу [3] передбачене одне специфічне 
обмеження, яке застосовується виключно до громадян-підприєм-
ців — дія Указу не поширюється на фізичних осіб — суб’єктів 
підприємницької діяльності, які займаються 
підприємницькою діяльністю без створення юридичної 
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особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та 
тютюновими виробами, паливно-мастильними матеріалами. 

Ця норма нагадує обмеження щодо підакцизних товарів [9], 
оскільки більшість з перелічених товарних груп відносяться саме 
до підакцизних товарів, але воно стосується не виготовлення чи 
імпорту таких товарів, а виключно операцій з їх продажу. 

Слід відзначити, що це обмеження поширюється далеко не 
на всі алкогольні напої, а тільки на ті, котрі класифікуються як 
лікеро-горілчані. 

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про державне регулюван-
ня виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодо-
вим, алкогольними напоями і тютюновими виробами" (в редакції 
Закону України від 05.03.98 р. №182/98-ВР) [21]: 

"Алкогольні напої — продукти, отримані шляхом 
спиртового бродіння цукромістких матеріалів чи виготовлені 
на основі харчових спиртів зі змістом спирту етилового більше 
1,2 відсотка об’ємних одиниць, що відносяться до товарних груп 
Гармонізованої системи опису і кодування товарів під кодами 
22.04, 22.05, 22.06 і 22.08". 

Відповідно до Гармонізованої системи опису і кодування това-
рів (ТН ЗЕД) наведеним у визначенні алкогольних напоїв товар-
ним групам відповідають: 

22.04 — вина виноградні натуральні, включаючи кріплені; у 
цю же групу включені і шампанські та ігристі вина; 

22.05 — вермути та інші виноградні вина з додаванням рос-
линних чи ароматичних екстрактів; 

22.06 — інші напої зброджені (сидр яблучний, сидр груше-
вий (перру), напій медяний); 

22.08 — спирт етиловий неденатурований міцністю менш 
як 80%; міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої; 
складові спиртові напівфабрикати, використовувані для виготов-
лення напоїв. 
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Прямо лікеро-горілчані напої в Гармонізованій системі в 
окрему товарну підгрупу не виділені, але і лікери, і горілки, й інші 
міцні напої входять складовою частиною в підгрупу 22.08. 

ДПАУ [168] в цьому питанні посилається на розділ 2 Техно-
логічного регламенту на виробництво горілок і лікеро-горілчаних 
виробів (ТРУ 18.5084-96), введеного в дію з 01.01.97 р., відповідно 
до якого лікеро-горілчана продукція містить у собі горілки і лікеро-
горілчані напої. 

Згідно з роз’ясненнями концерну "Укрспирт" [245], шампан-
ське, вино та коньяк класифіковані як виноробна продукція. 

У зв’язку з цим положення Указу [3] не поширюються на фізич-
них осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють 
торгівлю всіма видами горілок (у тому числі й особливими), а 
також лікеро-горілчаними напоями (лікери міцні, лікери десертні, 
лікери емульсійні, креми, наливки, пунші, настойки солодкі, напів-
солодкі й гіркі слабоградусні, аперитиви, напої десертні, бальза-
ми, коктейлі). Не відносяться до категорії лікеро-горілчаних напоїв 
вина виноградні натуральні та шампанські, коньяк і пиво, торгівля 
якими не заборонена громадянам-підприємцям — платникам єди-
ного податку. Але якщо фізичні особи — платники єдиного податку 
— здійснюють торгівлю алкогольними напоями, що не відносяться 
до лікеро-горілчаних, вони повинні придбавати ліцензію на 
роздрібну торгівлю алкогольними напоями на загальних 
підставах. Такий же висновок міститься і в листі 
Держкомпідприємництва [98]. 

Ще одним нормативним актом, на який посилається ДПАУ в 
своїх роз’ясненнях [222], є Державний стандарт 7190-93 "Вироби 
лікеро-горілчані. Загальні технічні умови". Згідно з цим докумен-
том до лікеро-горілчаних напоїв віднесені слабоградусні (слабо-
алкогольні) напої, що мають міцність 6,0 – 12,0%, тобто 
алкогольні напої типу "Бренді-кола", "Ром-кола", "Джин-тонік". 
Тому фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, що 
здійснюють торгівлю зазначеними виробами, — не мають права 
перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 
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Термін "тютюнові вироби" [21] включає в себе сигарети, 
цигарки, сигари, сигарети, а також люльковий, нюхальний, смок-
тальний, жувальний тютюн та інші вироби з тютюну і його 
замінники. 

На сьогодні будь-які роз’яснення з боку ДПАУ щодо складу 
товарної групи "паливно-мастильні матеріали" відсутні. 

На думку Українського НДІ стандартизації, сертифікації та 
інформатики [279], хоча цей термін не стандартизований на 
державному рівні, під паливно-мастильними матеріалами взагалі 
слід розуміти матеріали (пальне для двигунів, олії і мастила), 
предназначені для транспортних засобів та сільськогосподарської 
техніки. Застосування мастильних матеріалів передбачає як змен-
шення тертя, так і консервацію виробів і герметизацію ущільнень. 
Але з цієї групи до паливно-мастильних матеріалів слід відносити 
тільки ті мастильні матеріали, які використовуються для транспорт-
них засобів та сільськогосподарської техніки. 

Держкомпідприємництва [135] роз’яснив, що до паливно-
мастильних матеріалів відносяться автомобільний бензин, 
дизельне паливо, масла і мастила, хоча в цьому листі і не 
згадується авіаційне пальне (бензини та керосин), але воно теж 
підпадає під загальне визначення паливно-мастильних 
матеріалів. 

Термін "масла і мастила" визначений у Наказі Міністерства 
статистики України від 17.08.95 р. №213 "Про розробку паливно-
енергетичного балансу України за 1995 рік" і включає в себе в’язкі 
вуглеводні, що мають великий вміст парафіну і дистилюються при 
температурі від 380 до 500 градусів Цельсія при вакуумній 
перегонці нафтових залишків після атмосферної перегонки 
нафти. Сюди включаються всі сорти масел, в тому числі 
консистентні мастила, мастила немінерального походження, 
регенеровані масла, відновлені на нафтопереробних 
підприємствах. 

В. Мурзов [266] цілком обґрунтовано пропонує користуватися 
для цілей визначення терміну "паливно-мастильні матеріали" 
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Законом України від 05.04.2001 р. №2371-ІІІ "Про митний тариф 
України" [25]. 

Група 27 митного тарифу містить перелік пально-мастильних 
матеріалів за кодами згідно з ТН ЗЕД: 2710 00 — нафта або 
нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів, крім сирих; 
продукти, не включені до інших груп, з вмістом 70 мас. % або біль-
ше; мастил з нафти або нафтопродуктів, вироблених з бітуміноз-
них мінералів, причому ці продукти є основними складовими 
частинами, у тому числі: 

2710 00 11 00 – 2710 00 39 00 — легких дистилятів (бензини 
авіаційні, паливо бензинове реактивне, легкі фракції, інші); 

2710 00 41 00, 2710 00 45 00, 2710 00 51 00, 2710 00 55 00, 
2710 00 59 00 — середніх дистилятів (для специфічних процесів 
переробки, паливо реактивне, інші); 

2710 00 61 00 – 2710 00 98 00 — важких дистилятів (газойлі, 
мастила та інші масла, для інших цілей: мастила моторні, компре-
сорні й турбінні, рідини для гідравлічних передач, світлі масла, 
вазелінове (біле медичне) масло, мастила для трансмісій та редук-
торні мастила, засоби для обробки металів на верстатах, мастила 
для виймання з форм, антикорозійні мастила, мастила електро-
ізоляційні, інші). 

Відповідно до роз’яснень Державної митної служби Украї-
ни [146], крім групи 27, оливи (масла) та мастила залежно від їх 
природи (хімічної будови) можуть класифікуватися в товарній 
позиції 3403. З урахуванням пояснень до товарної позиції 3403 
(Пояснення Гармонізованої системи опису та кодування товарів), 
у товарну позицію 3403 включаються готові оливи та мастила, які 
містять менше 70% нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 
мінералів (товарна підпозиція ГС 3403 19), або не містять нафто-
продуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, тобто містять синте-
тичні органічні продукти, відмінні від вуглеводнів, наприклад склад-
ні ефіри, силікони, полігліколі тощо (товарна підпозиція 
ГС 3403 91). 
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Спірні питання класифікації олив та мастил мають вирішу-
ватися на підставі інформації про походження (хімічну природу) їх 
складових речовин. 

Слід звернути увагу на те, що платники єдиного податку — 
фізичні особи — не можуть здійснювати торгівлю цими товарами. 
Якщо підприємець виступає посередником між продавцем та покуп-
цем в договорі доручення, він діє з третьою особою (покупцем) не 
від власного імені, а від імені продавця, а тому норми Указу не 
порушуються. Справа в тому, що в таких випадках суб’єкт малого 
підприємництва не продає товар, а надає посередницьку послугу. 
Більш складна ситуація виникає при продажу таких товарів за 
договором комісії. Суб’єкт малого підприємництва — комісіонер — 
у відносинах з третіми особами діє на користь продавця-комітента 
за його рахунок, але від власного імені. Тому в угоді з покупцем він 
виступає в якості продавця, що неприпустимо, якщо об’єктом опе-
рації є перелічені товари. Але у випадку укладання договору комісії 
на купівлю обмеження щодо операцій з лікеро-горілчаними та 
тютюновими виробами або з паливно-мастильними матеріалами не 
застосовуються, тому що комісіонер виступає покупцем. 

Для юридичних осіб — платників єдиного податку — ніяких 
асортиментних обмежень щодо операцій з продажу товарів ані 
Указом №746/99, ані нормативними документами ДПАУ не вста-
новлено. 

До платників єдиного податку — фізичних осіб — не застосо-
вується обмеження щодо форми розрахунків за відвантажену про-
дукцію (товари), надані послуги або результати робіт. Це цілком 
природно, оскільки форма розрахунків для них, на відміну від 
юридичних осіб, не зв’язана із розміром податкових зобов’язань. 

Останнє обмеження, яке застосовується до будь-яких платників 
єдиного податку, — заборона переходу на спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності у випадку несплати всіх 
установлених податків і зборів (обов’язкових платежів) за 
попередній звітний (податковий) період. Це обмеження має певну 
специфіку для громадян-підприємців, тому що на момент переходу 
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вони можуть мати особисту заборгованість зі сплати податків, яка з 
підприємницькою діяльністю не зв’язана. Так, наприклад, це може 
бути заборгованість громадянина з податку на землю (за земельну 
ділянку під садом чи городом) або з податку з власників 
транспортних засобів за автомобіль, що не використовується в 
підприємницькій діяльності. 

Частиною третьої ст. 4 Указу встановлено, що саме суб’єкт 
малого підприємництва для переходу на спрощену систему опо-
даткування, обліку та звітності "подає письмову заяву в орган дер-
жавної податкової служби за місцем державної реєстрації". 

До суб’єктів малого підприємництва Законом [9] віднесені не 
всі фізичні особи, а тільки ті з них, що зареєстровані у встановле-
ному законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності. 

Таким чином, саме фізична особа — суб’єкт малого підприєм-
ництва (але не громадянин) — на момент подачі заяви про перехід 
на єдиний податок не повинен мати заборгованість перед 
бюджетами і державними цільовими фондами. Виходячи з цього, 
податковий борг фізичної особи, не зв’язаний зі здійсненням під-
приємницької діяльності, не може бути на перешкоді для переходу 
суб’єкта малого підприємництва на спрощену систему оподат-
кування, обліку та звітності. 

Видача або продовження дії Свідоцтва про право застосуван-
ня спрощеної системи оподаткування провадяться на підставі 
пред’явлених платниками податку до податкових органів завірених 
у встановленому порядку копій платіжних доручень з відмітками 
дат їх реєстрації в банку. У випадку неплатоспроможності банку 
належні суми єдиного податку, які були пред’явлені до сплати 
відповідно до прийнятих банком платіжних доручень, можуть бути 
не перерахованими на відповідні рахунки Держказначейства. Але 
в цьому випадку податкова заборгованість перед бюджетом виникає 
не з вини платників податку, боржником перед бюджетом висту-
пає не суб’єкт підприємництва, а банк. Тому ДПАУ вважає, що такі 
платники можуть перейти на спрощену систему оподаткування, 
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якщо ці платіжні доручення прийняті банком до дати прийняття 
рішення про відкликання ліцензії та призначення ліквідатора [233]. 

3.1.3. Перехід на єдиний податок і повернення 
на звичайну систему оподаткування 

Громадяни-підприємці, які відповідають критеріям платників 
єдиного податку, тобто вимогам Закону [9] і Указу [3], мають право 
перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
шляхом подання відповідної заяви. 

Перехід на єдиний податок здійснюється виключно на добро-
вільних засадах з початку будь якого кварталу календарного року. 
Новостворені суб’єкти малого підприємництва (підприємці) можуть 
перейти на спрощену систему з того кварталу, в якому здійснена 
їхня державна реєстрація, подавши заяву при постановці на облік. 

Суб’єкт малого підприємництва має право перейти на спро-
щену систему оподаткування, обліку та звітності один раз протя-
гом календарного року. Підставою для переходу на спрощену 
систему оподаткування є заява, яку він подає в письмовій формі 
(додаток 1 до Порядку видачі свідоцтва про сплату єдиного подат-
ку [311]) до органу державної податкової служби. Строк подання 
заяви — не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку кварта-
лу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним 
податком. Тобто граничні строки подання Заяви становлять: 16 груд-
ня — для переходу з першого кварталу; 16 березня — з другого; 
15 червня — з третього та 15 вересня — з четвертого кварталу. 

У заяві, крім об’єктивної інформації про громадянина-підпри-
ємця (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, ідентифікаційний 
код, № свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємни-
цької діяльності та дата його видачі), зазначаються відомості про: 

види діяльності, які будуть здійснюватися в роботі за спро-
щеною системою оподаткування. При заповненні цього рядка слід 
звернути увагу на формулювання видів підприємницької діяльності. 
Це є принциповим, тому що, з одного боку, ці види мають співпада-
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ти з аналогічною інформацією, що позначається в довідці органу 
статистики, яка видається при державній реєстрації і подається до 
органу державної податкової служби, а з іншого — тому, що ставка 
єдиного податку залежить від зазначеного в Заяві виду діяльності; 

місце здійснення підприємницької діяльності. Цей реквізит 
переноситься з заяви до Свідоцтва про сплату єдиного податку, 
тому дійсна адреса робочого місця повинна збігатися з адресою, 
зазначеною в Свідоцтві. Здійснення діяльності за межами терито-
рії, зазначеної в заяві, може розглядатися контролюючими органа-
ми як порушення. Правда, прямих санкцій за таке порушення для 
платників єдиного податку чинним законодавством не передбаче-
но, але при фіскальному підході інспектор може наполягати на 
обкладенні таких доходів за звичайною системою оподаткування 
(прибутковим податком). Тому у випадку, якщо підприємницька 
діяльність буде здійснюватися за межами юридичної адреси гро-
мадянина-підприємця, для якого вона співпадає з адресою місця 
проживання, краще в цьому рядку вказати "Україна"; 

обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
з початку календарного року (до 01.02.2002 р. було "за звітний 
податковий період"). У випадку, коли перехід на єдиний податок 
здійснюється з початку року, то в заяві вказується розмір виручки 
за попередній рік. Якщо з другого кварталу — розмір виручки за 
перший квартал — і т. д. Звісно, що цей розмір не може переви-
щувати встановлене Указом обмеження щодо обсягів діяльності; 

чисельність працівників, з якими укладено трудові угоди, що 
передбачають оплату їх праці не нижче мінімального розміру заро-
бітної плати на день складання заяви. Якщо трудові угоди не укла-
дені на день подання заяви, прогнозна кількість найманих робітни-
ків в Заяві не вказується. При наявності таких угод — у Заяві позна-
чається поіменний склад таких працівників та їх ідентифікаційні 
номери з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. 

У заяві про право застосування спрощеної системи оподатку-
вання, обліку та звітності вказується дата переходу на спрощену 
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систему, а розмір виручки показується "з початку календарного 
року" (а не за звітний податковий період, як було в старій редакції). 

У зв’язку з тим, що платник єдиного податку самостійно визна-
чає свій податковий статус з точки зору ПДВ, в заяві зазначається 
або те, що він прийняв рішення залишатися платником ПДВ, або під-
тверджується повернення Свідоцтва платника ПДВ і всіх його копій. 

Крім того, в тексті заяви суб’єкт малого підприємництва 
підтверджує свою обізнаність з Порядком видачі свідоцтва про 
сплату єдиного податку з необхідністю утримання та перерахуван-
ня до бюджету прибуткового податку з громадян з доходів, які 
нараховуватимуться і виплачуватимуться найманим працівникам, 
та з необхідністю щоквартального направлення до державного подат-
кового органу відомостей про виплачені доходи за формою 8-ДР. 

При подачі заяви про видачу Свідоцтва одночасно подається 
квитанція про сплату податку не менш, ніж за календарний місяць. 
Обов’язкова попередня оплата на більш тривалий період чинним 
законодавством не передбачена, але вона може служити певною 
гарантією незмінності ставки оподаткування. 

Орган державної податкової служби за місцем державної реєст-
рації суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи — за наяв-
ності платіжного документа про сплату єдиного податку зобов’язаний 
протягом десяти робочих днів після отримання заяви безоплатно 
видати Свідоцтво або надати письмову мотивовану відмову. 

Термін дії Свідоцтва в період з 19 вересня 1999 р. по 31 січня 
2002 року становив один квартал, після чого платник, якщо він 
мав намір продовжити роботу за спрощеною системою, повинен 
був подати нову Заяву на продовження терміну дії Свідоцтва за 
тією ж затвердженою формою на наступний квартал. 

Слід відзначити, що квартальний термін дії Свідоцтва не був 
передбачений Указом [3], у ст. 4 якого говориться лише про те, що 
заява про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності має бути подана не пізніше, ніж за 15 днів до початку 
наступного звітного (податкового) кварталу, тобто йдеться не про 
підтвердження рішення залишатися на єдиному податку, а саме 
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про зміну системи оподаткування. Ця норма Указу поширюється 
не тільки на фізичних, а й на юридичних осіб, для яких відразу ж 
був установлений термін дії Свідоцтва — календарний рік. 

Після вступу в силу Наказу ДПАУ від 28 грудня 2001 р. №521 [309] 
необхідність в продовженні терміна дії Свідоцтва відпала, тому що 
цим Наказом було змінено строк його дії. Якщо в попередній редакції 
Порядку цей термін дорівнював кварталу, то тепер Свідоцтво може 
бути видане на той термін, що вказується громадянином-підприєм-
цем у заяві, але в межах календарного року. На практиці це означає 
істотне скорочення втрат часу в чергах, оскільки більшість платників 
забажає відразу ж по закінченні першого кварталу (а в даний час у 
всіх фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва — Свідоцтва 
видані саме на такий термін) оформити нове Свідоцтво до кінця 
року. У зв’язку з цим тепер відпаде необхідність контролювати 
граничні терміни подачі "проміжних" заяв, а отже, і більш ранньої 
сплати податку в останньому місяці відповідного кварталу. 

У випадку відмови від видачі Свідоцтва платника єдиного 
податку підприємець вправі звернутися в господарський суд із 
заявою про визнання відповідного акта органу державної податко-
вої служби недійсним [109]. 

Відповідно до п. 6 Порядку [311], Свідоцтво, а також Довідка про 
трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку повинні 
знаходитися на робочому місці платника єдиного податку або найма-
ного працівника та пред’являтися робітникам контролюючих органів, які 
мають відповідні функціональні повноваження на здійснення перевірки. 

При закінченні терміну дії Свідоцтво, а також Довідки повинні 
бути повернуті в орган державної податкової служби. 

Чинними нормативними документами передбачені два варіан-
ти повернення суб’єкта малого підприємництва на звичайну 
систему оподаткування: добровільно або в зв’язку з порушенням 
правил роботи за спрощеною системою в обов’язковому порядку. 

У першому випадку повернення на звичайну систему можливе 
по закінченні будь-якого звітного (податкового) кварталу на підставі 
відповідної заяви. На відміну від заяви про перехід на єдиний 
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податок ця форма заяви на повернення нормативними актами не 
визначена. Визначений тільки строк її подання — не пізніше, ніж за 
15 днів до закінчення попереднього податкового (звітного) кварталу. 

Обов’язкове повернення на звичайну систему оподаткування 
відбувається у трьох випадках: 

1) при порушенні вимог ст. 1 Указу [3] щодо граничних обсягів 
виручки від реалізації або граничної кількості найманих робітників 
(хоча в останньому випадку орган державної податкової служби 
може оперативно контролювати кількість виданих довідок і не 
допустити цього порушення); 

2) при здійсненні діяльності, на яку не поширюється Указ [3] 
(ст. 7) — продаж лікеро-горілчаних, тютюнових виробів або палив-
но-мастильних матеріалів); 

3) при здійсненні діяльності, яка не відповідає критеріям 
суб’єкта малого підприємництва [9], — здійсненні операцій з обмі-
ну іноземної валюти, діяльності в сфері грального бізнесу, вироб-
ництві або імпорті підакцизних товарів. 

Відповідно до листа ДПАУ [220], в будь-якому варіанті порушень 
платник переходить на звичайну систему оподаткування, починаючи з 
наступного (за таким порушенням) податкового кварталу. При цьому за 
квартал, у якому було допущено порушення, подається звіт платника єди-
ного податку, а за наступний квартал — декларація, яка подається про-
тягом наступних (після закінчення такого кварталу) 40 календарних днів. 

Оригінали Свідоцтва і Довідок мають бути повернутими в орган 
державної податкової служби у 5-денний строк після закінчення тер-
міну дії свідоцтва або при ліквідації суб’єкта підприємницької діяль-
ності. При неможливості повернення Свідоцтва внаслідок його 
втрати або знищення складається акт про втрату на підставі 
письмової заяви платника і відповідної довідки органів МВС про цей 
факт [215]. 
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3.1.4. Ставки оподаткування 

На відміну від єдиного податку для юридичних осіб податкові 
ставки для громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — 
встановлюються у фіксованій сумі незалежно від обсягів 
діяльності (але в межах граничного обсягу) і кінцевих результатів. 
Такий порядок стимулює розвиток підприємництва, підвищення 
ефективності використання ресурсів і легалізацію тіньових 
доходів. 

Відповідно до ст. 2 Указу [3] ставка єдиного податку для 
суб’єктів малого підприємництва — фізичних осіб — встанов-
люється місцевими радами за місцем державної реєстрації в 
діапазоні від 20 до 200 грн. на місяць. 

Чинним законодавством встановлений один критерій, за яким 
ставки єдиного податку можуть бути диференційовані органами 
місцевої влади, — вид підприємницької діяльності. 

Так, наприклад, у м. Харкові на 2001 – 2002 роки встановлені 
такі ставки єдиного податку (табл. 3.3) [308]. 

Таблиця 3.3 
 

Ставки єдиного податку для фізичних осіб,  
що діють на території м. Харкова,  

в залежності від виду підприємницької діяльності 
 

Вид підприємницької діяльності 
Ставки єдиного 

податку 
на місяць, грн. 

1 2 
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Аудиторські послуги 
Будівництво та ремонт житла 
Виготовлення меблів 
Виготовлення одягу з хутра 
Виготовлення та друк фотографій 
Виготовлення і ремонт ювелірних виробів 
Виготовлення хлібобулочних виробів 
Виготовлення, установка та ремонт охоронних систем, 

аудіосистем, тонування скла для автотранспорту 
Газові заправки 
Виробництво кріотехніки 
Обробка металу 
Оптова виїзна торговельно-закупівельна діяльність 
Перевезення вантажів автотранспортом вантажо-

підйомністю понад 10 т 
Перевезення пасажирів автобусами 
Переробка і реалізація сільгосппродуктів 
Посередницька діяльність 
Послуги сауни, солярію 
Ремонт, технічне обслуговування та мийка автотранспорту 
Рихтування, зварювання та фарбування 

автотранспорту 
Розробка та впровадження програмного забезпечення 
Здавання в найом (оренда) автотранспорту 
Здавання в найом (оренда) нерухомості 
Стоматологічні послуги 
Стоянка автотранспорту понад 50 місць 
Юридичні послуги 

200 

Виготовлення столярних виробів 195 
Медичні послуги, крім стоматологічних, масаж 170 
Перевезення пасажирів мікроавтобусами до 10 посад-

кових місць 160 

Продовження табл. 3.3 
 

1 2 
Виготовлення виробів з гіпсу 155 
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Виготовлення будівельних матеріалів 
Виготовлення виробів з металу, пластмаси, каменю 
Виготовлення металоконструкцій 
Консультаційні, рекламні, маркетингові та інформа-

ційні послуги 
Перевезення вантажів автотранспортом вантажо-

підйомністю від 3 т до 10 т 
Прокат відео-, аудіо-, CD-дисків, картриджів, спорт-

інвентарю, електромобілів 
Спортивно-оздоровчі послуги 
Туалетні послуги 
Хореографічні послуги 

150 

Ремонт меблів 
Ремонт та обслуговування комп’ютерної, оргтехніки, 

контрольних приладів та ін. 
130 

Проведення культурно-масових заходів 125 
Виготовлення пам’ятників 120 
Відео- і аудіозапис 
Перевезення пасажирів легковим автотранспортом 
Розпилювання лісу 

110 

Виготовлення "хот-догів", пончиків, гамбургерів, варе-
ників, пельменів, піци та інших продуктів харчування 
Виготовлення головних уборів з хутра 
Виробництво технологічного обладнання 
Вулканізація камер 
Навчання та тренування 
Науково-дослідна робота 
Оформлення подарунків 
Перевезення вантажів автотранспортом вантажо-

підйомністю до 3 т 
Послуги класу ігрових приставок 
Послуги по перекладу з іноземних мов 
Пункт прокату весільного вбрання 
Розфасовка товарів 
Стоянка автотранспорту до 50 місць 
Туристично-екскурсійне обслуговування 
Художнє кування 

100 

Продовження табл. 3.3 
 

1 2 
Виготовлення макаронних виробів 95 
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Виготовлення взуття 
Виготовлення подушок з пуху 
Виготовлення спортінвентарю 
Лазнево-пральні послуги 
Прокат ринкового інвентарю 

90 

Виготовлення виробів з жерсті 
Виготовлення іншого одягу 
Виготовлення рослинної олії 
Надання інформаційно-обчислювальних послуг 
Надання послуг з ксерокопіювання 
Нарізання скла 
Послуги з приймання рекламних оголошень 
Санітарно-технічні послуги 
Інші види підприємницької діяльності 

80 

Виготовлення кондитерських виробів 75 
Видавництво газет, журналів 
Консультаційні послуги з косметики 
Перукарські послуги 
Пункт приймання заявок на установлення телеантен  

70 

Виготовлення ключів 
Ремонт взуття 
Ремонт окулярів 
Фотографування 

60 

Обслуговування та ремонт технологічного облад-
нання 
Приймання склотари 

50 

Виготовлення галантерейних виробів 
Виготовлення зоокорму 
Заточування побутового інструменту 
Курси розкрою та пошиву 
Пункт приймання заявок на обслуговування комп’ю-

терів 
Ремонт одягу 
Ремонт парасольок 
Ремонт шкіргалантереї 
Ремонт телефонів 

40 

Виготовлення риболовних снастей 35 
Закінчення табл. 3.3 

 
1 2 
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Гравіювання 
Ремонт побутових приладів 
Слюсарні роботи 

30 

Виготовлення інвентарю для саду, городу 
Виготовлення кліток для птахів 
Ремонт годинників 
Ремонт телерадіоапаратури 
Послуги з технічного обслуговування житлового 

фонду, санітарного очищення внутрішньобудинкових 
місць загального користування, прибудинкових 
територій 

20 

 
Разом з тим на практиці місцеві органи влади іноді встанов-

люють в межах граничного рівня додаткові критерії диференціації 
податкових ставок, що чинним законодавством не передбачене. 

Так, наприклад, ставки єдиного податку для фізичних осіб — 
суб’єктів малого підприємництва, що здійснюють торговельну 
діяльність в м. Харкові [308], диференційовані в залежності від 
виду пункту продажу товарів, місця їх розташування та асорти-
менту товарів (табл. 3.4). 

 
Таблиця 3.4 

 
Ставки єдиного податку для фізичних осіб, що здійснюють 

торговельну діяльність на території міста Харкова 
 

№ 
п/п 

Пункт продажу товарів 

Ставки єдиного податку на 
місяць, грн. 

1 
пояс 

2 пояс 3 пояс 4 пояс 

1 2 3 4 5 6 

1 

Магазини та інші торгові точки, розташовані 
в окремих приміщеннях, будинках чи їх час-
тинах і мають торговий зал для покупців або 
використовують для торгівлі його частини 

    

1.1 продовольчі, непродовольчі, змішані 200 200 200 200 
Закінчення табл. 3.4 
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1 2 3 4 5 6 

1.2 

спеціалізовані відділи та магазини з реалі-
зації друкарської та книжкової продукції, 
магазини з продажу товарів тільки місце-
вих товаровиробників 

85 85 85 85 

2 

Магазини та відділи, що обслуговують 
пільговий контингент, а також пенсіонерів 
у рахунок погашення заборгованості по 
пенсіях 

30 30 30 30 

3 Кіоски  200 200 200 180 
4 Контейнери  200 200 200 170 

5 

Палатки та інші малі архітектурні форми, 
що займають окремі приміщення, але не 
мають вбудованого торгового залу для 
покупців 

200 200 200 150 

6 
Автомагазини, розвозки та інші види 
пересувної торговельної мережі 

200 200 200 200 

7 

Лотки, прилавки та інші види торгових 
точок у відведених для торговельної 
діяльності місцях, крім лотків, прилавків, 
що передаються в оренду суб’єктам під-
приємницької діяльності, фізичним особам 
і знаходяться в рамках спеціалізованих 
підприємств сфери торгівлі — ринків і 
торгових майданчиків усіх форм власності 

200 200 170 140 

8 Ресторани  200 200 200 200 
9 Кафе 200 200 200 150 

10 Бари 200 200 180 150 
11 Їдальні, буфети  160 150 130 120 

12 
Шкільні їдальні, буфети; їдальні, буфети 
при лікарнях 

30 30 30 30 

13 
Оптові бази, склади-магазини або інші 
приміщення, використовувані для здійснен-
ня оптової торгівлі 

200 200 200 200 

14 Інші об’єкти торгівлі  200 200 200 200 
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Починаючи з 2003 року в м. Харкові передбачається знижен-
ня ставок єдиного податку для фізичних осіб — суб’єктів підпри-
ємницької діяльності — в середньому на 10%. При цьому суттєво 
розширюється диференціація ставок: замість 99-ти 
(див. табл. 3.3) ставки будуть встановлені для 122-ох видів 
підприємницької діяльності. Це рішення сприятиме подоланню 
негативної тенденції щодо зменшення кількості платників єдиного 
податку, яка проявилася на початку 2002 року (див. рис. 3.1). 

У разі коли фізична особа — суб’єкт малого підприємництва — 
здійснює декілька видів підприємницької діяльності, для яких 
установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається 
одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує 
встановленої максимальної ставки. Відповідно до роз’яснень 
Держкомпідприємництва [100], це правило застосовується 
незалежно від того, де здійснюється ця підприємницька 
діяльність: у межах адміністративно-територіальної одиниці чи на 
всій території України. 

На думку ДПАУ, у випадку здійснення підприємницької діяль-
ності, на яку місцевою Радою не встановлена ставка єдиного 
податку, доходи, отримані від такої діяльності, обкладаються 
податками в загальному порядку [226]. Але на практиці перелік 
видів діяльності, для яких встановлюються ставки податку, не є 
вичерпним і містить в собі ставку для інших видів діяльності, які 
прямо не згадувані в переліку. Тому це роз’яснення ДПАУ є досить 
спірним. 

За кожного найманого робітника (в т. ч. члена родини) ставка єди-
ного податку додатково збільшується на 50%. У випадку одночасного 
здійснення декількох видів підприємницької діяльності ця "надбавка" 
розраховується, виходячи з більшої з цих ставок, незалежно від того, 
яким з видів діяльності займається цей конкретний найманий робітник. 

При прийомі нових працівників за кожного з них в органах 
державної податкової служби оформляється довідка про трудові 
відносини фізичної особи з платником єдиного податку (форма 
довідки затверджена Наказом ДПАУ від 29.10.1999 р. №599 [311]), 
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а також здійснюється доплата єдиного податку з моменту прийому 
його на роботу, але не менш, ніж за повний місяць. У випадку 
звільнення працівника платник податку зобов’язаний повернути 
довідки в податкову інспекцію. 

У тому випадку, якщо чисельність найманих робітників фізич-
ної особи — платника єдиного податку — протягом кварталу 
зменшується, платник повинен повернути довідки на звільнених 
працівників, але сплачена "надбавка" у вигляді збільшення ставки 
на 50% за звільненого працівника до кінця періоду, за який 
здійснена сплата за звільненого працівника, поверненню не 
підлягає. Якщо замість вивільненого працівника протягом цього ж 
періоду буде прийнятий новий, додаткові 50% до ставки єдиного 
податку не сплачуються [173], але оформлюється нова довідка. 

У випадку ж втрати довідки про наявність трудових відносин з 
платником єдиного податку доплата за працівника може бути 
припинена не раніше, ніж з початку наступного кварталу. Дублікат 
довідки так само, як і дублікат Свідоцтва, видаються за заявою і 
при наявності довідки органів МВС. 

Починаючи з 2002 року подача зазначених довідок здійсню-
ється суб’єктами підприємницької діяльності не щоквартально, а 
один раз на рік [309], що суттєво полегшує діяльність фізичних 
осіб — суб’єктів малого підприємництва. 

Указом [3] не врегульоване питання щодо періодичності 
перегляду ставок єдиного податку органами місцевої влади. Але 
відповідно до п. 2 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного 
податку [311], якщо протягом дії виданого Свідоцтва місцевими 
органами змінюються (збільшуються чи зменшуються) ставки єди-
ного податку, перерахунок сум платежів за період, за який вже 
проведена оплата, не провадиться. 

Слід звернути увагу на те, що чинними нормативними актами 
для фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва — не перед-
бачено можливості тимчасового припинення застосування спро-
щеної системи (наприклад, у зв’язку з сезонністю діяльності або 
хворобою). Це дещо знижує привабливість застосування спроще-
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ної системи оподаткування, але випливає з самого принципу вста-
новлення фіксованого податкового зобов’язання. 

3.1.5. Взаємодія з іншими податками і зборами 

Громадяни-підприємці, що вибрали спрощену систему, сплачують 
єдиний податок замість цілого ряду інших податків і зборів (обов’яз-
кових платежів). В табл. 3.5 наведені податки і збори, що не сплачуються 
громадянами-підприємцями, які перейшли на спрощену систему, а 
також ті податки і збори, що залишаються для них обов’язковими. 

 

Таблиця 3.5 
 

Податки і збори суб’єктів малого підприємництва — фізичних 
осіб 

 

Податки і збори*, що зазначеними суб’єктами 
не сплачуються сплачуються 

Прибутковий пода-
ток з громадян 

Прибутковий податок з громадян (у частці доходів 
найманих робітників) 

плата (податок) за 
землю 

мито  
державне мито  

збір за спеціальне 
використання при-
родних ресурсів 

рентні платежі 
податок з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів  

збір на обов’язкове 
соціальне страху-
вання 

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за 
рахунок держбюджету 
збір за забруднення навколишнього середовища 

податок на промисел збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 
збір на обов’язкове 
державне пенсійне 
страхування 

єдиний збір у пунктах пропуску через кордон 
України 
податок з реклами 

збір за видачу дозволу 
на розміщення об’єктів 
торгівлі і сфери послуг 

готельний збір 
збір за припаркування автотранспорту 
ринковий збір 

внески в Державний 
фонд сприяння зай-
нятості населення 

збір за проїзд по території прикордонних областей 
автотранспорту, що прямує за кордон 
збір за право використання місцевої символіки 
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плата за торгові 
патенти 

збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного 
розпродажу і лотерей 

* В таблицю не включені ті податки і збори, платниками яких є виключно юри-
дичні особи, а також ті податки і збори, які є в системі оподаткування, але сплата яких 
скасована чинним законодавством (збір в Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи та соціального захисту населення, гербовий збір, дорожні збори). 

Прибутковий податок 
У тексті Указу [3] містяться дві норми, зв’язані з прибутковим 

податком з громадян. 
По-перше, фізична особа — суб’єкт малого підприємництва, 

який сплачує єдиний податок, не є платником податку на доходи 
фізичних осіб (ст. 6). Природно, що до впровадження податку на 
доходи фізичних осіб ця норма поширюється на прибутковий 
податок з громадян. 

Пізніше Кабінет Міністрів України [46] конкретизував цю норму: 
на суб’єктів малого підприємництва — фізичних осіб, які не є плат-
никами податку на доходи фізичних осіб, не поширюються вимоги 
розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий 
податок з громадян" [40] (у частці доходів від провадження підпри-
ємницької діяльності, що здійснюється за спрощеною системою 
оподаткування). У випадку, коли ці громадяни одержують доходи і з 
інших джерел (наприклад, працюючи за основним місцем роботи 
або за сумісництвом на будь-якому підприємстві чи в організації), 
такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах. 

Оскільки відповідно до Декрету [40] платниками прибуткового 
податку є фізичні особи, а підприємства і громадяни-підприємці, 
що виплачують їм доходи, не віднесені до категорії платників 
(хоча в їх обов’язки входить утримання податку і перерахування 
його до бюджету), приватний підприємець — платник єдиного 
податку — звільнений від прибуткового податку тільки відносно 
власних доходів і не звільняється від нарахування, утримання і 
перерахування прибуткового податку з доходів найманих робітни-
ків, у тому числі — членів сім’ї [98, 227, 270]. 
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Відомості про доходи найманих працівників за формою №2 і 
формою №8-ДР подаються платником єдиного податку на загаль-
них підставах. 

Разом з тим застосування спрощеної системи оподаткування 
позбавляє підприємця пільг, що йому могли бути надані за при-
бутковим податком відносно підприємницьких доходів. Будь-які 
пільги в залежності від соціального, майнового чи іншого стану 
фізичної особи-підприємця ні указом, ні іншими нормативними 
документами не передбачені. Але за видами доходів, що отримані 
з інших джерел, право на застосування пільг з прибуткового 
податку зберігається. 

По друге, відповідно до ст. 2 Указу, "доходи, отримані від 
здійснення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним 
податком, не включаються до складу сукупного 
оподатковуваного доходу за підсумками звітного року такого 
платника та осіб, що перебувають з ним у трудових 
відносинах, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не 
включається до перерахунку загальних податкових зобов’язань 
як самого платника податку, так і осіб, які перебувають з ним у 
трудових відносинах, включаючи членів його сім’ї, які беруть 
участь у підприємницькій діяльності". 

Дане положення означає, що незалежно від суми річного дохо-
ду самого підприємця, який сплачує єдиний податок, і його пра-
цівників ці їхні доходи не включається в річний доход і 
перерахунку за підсумками року не підлягають. Наприклад, якщо 
такий підприємець чи його наймані робітники отримували 
протягом року ще будь-які доходи, не зв’язані з діяльністю по 
єдиному податку, — в річний сукупний оподатковуваний доход 
при заповненні декларації за рік вони повинні включити тільки дані 
доходи, без урахування доходів, обкладених єдиним податком. 
Звісно, що й права на пільги з прибуткового податку за відсутності 
інших доходів такі громадяни не мають [67]. 
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У порівнянні зі звичайним для підприємця оподатковуванням 
прибутковим податком спрощена система може виявитися значно 
більш вигідною, суттєво зменшуючи податкове навантаження. 

При розрахунку прибуткового податку з доходів працівників 
не враховуються суми "додаткового" єдиного податку, сплачені на 
кожного найманого робітника (50%), оскільки платниками прибут-
кового податку є працівники, а платником єдиного податку, у т. ч. і 
додаткових сум за найманих робітників, — сам підприємець. 

Однією з проблем, що виникають при роботі фізичних осіб за 
спрощеною системою оподаткування, є практична реалізація 
звільнення від оподаткування прибутковим податком з громадян 
доходів від здійснення підприємницької діяльності. В загальному 
випадку податок з доходів, що виплачуються фізичним особам як 
на підставі трудових, так і цивільно-правових угод, підлягає утри-
манню по місцю виплати. 

Разом з тим, відповідно до п. 14.1.1 Інструкції про прибутко-
вий податок з громадян [96], з метою усунення фактів подвійного 
оподаткування за місцем виплати доходів не утримується податок 
з громадян, що є суб’єктами підприємництва, підтвердили це ори-
гіналом Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприєм-
ницької діяльності і що підтвердили платіжним повідомленням 
(патентом, Свідоцтвом) про сплату єдиного податку сплату аван-
сових платежів прибуткового податку (фіксованого розміру при-
буткового податку, єдиного податку). 

Виходячи з цієї норми, існує дві обов’язкових умови для того, 
щоб такі доходи виплачувалися без утримання податку: 

наявність оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію 
фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності; 

підтвердження сплати авансових платежів єдиного податку 
платіжним повідомленням чи Свідоцтвом про сплату єдиного 
податку. 

Перша з цих умов цілком очевидна, оскільки наявність у гро-
мадянина Свідоцтва про державну реєстрацію підтверджує його 
податковий статус. 
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Відносно другої умови — чіткості значно менше. Підтвер-
дженням сплати податку є платіжне доручення (при оплаті в 
безготівковій формі) чи квитанція про оплату відповідної суми 
(платіж наявними). 

Свідоцтво про сплату єдиного податку для фізичних осіб 
видається терміном на один квартал, але при цьому зовсім не 
обов’язково, щоб податок був сплачений авансом за квартал 
уперед. Порядком видачі Свідоцтва [311] передбачено, що у 
випадку щомісячної сплати єдиного податку його сплата здійсню-
ється не пізніше 20 числа місяця, який наступає за тим, у якому 
здійснювалася попередня оплата єдиного податку. Хоча таке 
трактування, на наш погляд, значно фіскальніше за відповідні 
норми Указу [3], навіть у цьому випадку наявність Свідоцтва не 
буде автоматично підтверджувати авансову оплату єдиного 
податку. Так, наприклад, одержання Свідоцтва можливо при 
здійсненні передоплати тільки за один перший місяць. Якщо 
оплата за інші місяці не здійснюється, Свідоцтво до кінця 
календарного року може залишатися на руках у платника, хоча 
ніякої попередньої оплати податку вже не буде [79]. 

Строго говорячи, документом, що підтверджує авансову 
сплату податку, є саме платіжний документ, а не документ, вида-
ваний на підставі платіжного, хоча в даній ситуації позиція ДПАУ 
уявляється занадто вже ліберальною. 

Крім того, з тексту Інструкції залишається неясним, як саме 
має бути підтверджений податковий статус платника й авансова 
сплата податку. Справа в тім, що при дослівному прочитанні час-
тини третьої пп. 14.1.1 Інструкції [96] виходить, що платник зобов’я-
заний просто показати перелічені документи. Як інакше можна 
"підтвердити ... оригіналом Свідоцтва" чи "підтвердити ... платіж-
ним повідомленням" — зовсім незрозуміло. При цьому 
з’являється і ще одне питання: чи має залишатися який-небудь 
документальний слід на підприємстві, що виплачує доход. Про це 
в Інструкції нічого не говориться, та й залишати на підприємстві, 
що виплачує доход приватному підприємцю, оригінал Свідоцтва 
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чи оригінал платіжного документа, якими підтверджується 
правомірність неутримання податку, було б абсурдним. Більш 
логічним є надання копій відповідних документів, на чому, до речі, 
наполягає і Держкомпідприємництва [127], але така позиція не 
відповідає Інструкції, в якій копії взагалі не згадуються. Тому, 
виходячи з пп. 14.1.1 Інструкції, відсутність на підприємстві, що 
виплачує доходи громадянам-підприємцям копій Свідоцтв про їх 
державну реєстрацію і копій платіжних документів, що 
підтверджують авансову сплату прибуткового податку (чи інших 
податків, що заміняють прибутковий при використанні 
альтернативних систем оподаткування) не може розглядатися як 
порушення. 

Підприємства, організації, а також фізичні особи, що випла-
чують (перераховують) кошти громадянам-підприємцям, які засто-
совують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, не 
звільняються від необхідності подавати до органів державної 
податкової служби відомості про виплачені доходи за формою №2, 
хоча ці доходи не враховуються при обчисленні сукупного оподат-
ковуваного доходу. Як вважає ДПАУ, дані форми №2 можуть бути 
використані для контролю обмеження з річного розміру виручки 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Разом з тим це 
твердження справедливе лише у випадку, коли підприємець не 
отримує ніяких доходів від інших громадян, які не мають статусу 
суб’єкта підприємницької діяльності, тому що останніх не стосу-
ється вимога про обов’язкове надсилання таких відомостей до 
органів державної податкової служби [270]. 

У довідці за формою №2 про доходи, виплачені фізичним 
особам — платникам єдиного податку — у графі 4 "Сума 
утриманого податку" вказується серія і номер Свідоцтва про 
сплату єдиного податку. 

Ще одне питання зв’язане з поданням платником єдиного 
податку декларації про річний сукупний оподатковуваний 
доход. 
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Норми щодо обов’язковості декларування річних доходів 
містяться в частині другій ст. 12 (стосовно доходів, отриманих не 
за місцем основної роботи) і в п. 14.4 ст. 14 Декрету [40] (доходи 
від підприємницької діяльності). Остання з цих статей відноситься 
до розділу IV. Це означає, що на доходи, отримані від оподаткову-
ваної єдиним податком підприємницької діяльності, не поширюється 
й порядок декларування таких доходів у частині періодичності — 
термінів представлення декларації, тобто ст. 14 Декрету стосовно 
платників єдиного податку [85] не діє. 

У тексті Декрету (ст. 12) міститься єдине виключення: не 
представляють річну декларацію тільки ті громадяни, які протягом 
календарного року одержували доходи лише за місцем основної 
роботи (критеріями місця основної роботи є наявність трудових 
відносин з роботодавцем, ведення трудової книжки і сплата 
внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). 
Разом з тим застосувати цю норму до доходів, отриманих від під-
приємницької діяльності платником єдиного податку, не можна, 
оскільки сама по собі підприємницька діяльність критеріям місця 
основної роботи не відповідає (відсутні трудові відносини підпри-
ємця з самим собою, трудова книжка на громадянина-підприємця 
не ведеться, та й внески на соціальне страхування можуть спла-
чуватися на добровільній основі, а можуть і не сплачуватися). 

Проте громадяни-підприємці, що є платниками єдиного 
податку, звільнені від необхідності подання декларації про доходи 
тільки в тому випадку, якщо протягом календарного року вони не 
одержували ніяких доходів з інших джерел, крім доходів від під-
приємницької діяльності, з тієї причини, що вони не є платниками 
прибуткового податку з таких доходів [74]. Цей висновок підтвер-
джується й листом ДПАУ [238]. 

Інша ситуація виникає в тому випадку, коли платник єдиного 
податку одержав протягом календарного року будь-які інші дохо-
ди, крім доходів від підприємницької діяльності. Так, наприклад, 
якщо такий підприємець мав доходи за місцем основної роботи 
(крім підприємницьких доходів), згідно з ст. 12 Декрету, він зобов’я-
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заний подавати декларацію, в якій заповнюються розділи 1.1 (дохо-
ди, отримані за місцем основної роботи) і 1.3 (доходи, отримані від 
підприємницької діяльності). При цьому доходи, з яких сплачений 
єдиний податок, не включаються в сукупний оподатковуваний доход 
такого платника на підставі ст. 2 Указу [3], але в декларації вони 
все рівно повинні бути зазначені. Якщо ж такий громадянин, крім 
доходів від підприємницької діяльності, мав доходи не за місцем 
основної роботи (за сумісництвом, одержував подарунки, призи і т. п.), 
у декларації заповнюються розділи 1.2 і 1.3 (але дані розділи 1.3 в 
сукупний оподатковуваний доход також не включаються). 

Розпорядженням КМУ від 13.12.2001 р. №560-р [51] прийнята 
погоджена з Мінфіном і Мінюстом України пропозиція ДПАУ щодо 
неподання декларацій про сукупний оподатковуваний доход гро-
мадянами, які мали в 2001 році не за місцем основної роботи 
доходи в розмірах, що не перевищують за рік три прожиткових 
мінімуми, встановлених законом на одну працездатну особу. У 
2001 році прожитковий мінімум для такої категорії громадян 
складав 331 грн. 05 коп., тобто отриманий не за місцем основної 
роботи доход, при якому подача декларації не є обов’язковою, 
дорівнює 993 грн. 15 коп. 

Слід відзначити, що формулювання цього розпорядження 
досить розпливчасте. Дійсно, з тексту цього документа залиша-
ється незрозумілим, чи є обов’язковим неподання декларації 
громадянами, доходи не за місцем основної роботи яких менше 
за встановлену величину, чи питання про доцільність представ-
лення декларації в такому випадку вирішується платником 
самостійно. 

На думку автора, більш обґрунтованим є другий підхід, 
оскільки в тексті Декрету визначені тільки повноваження КМУ з 
надання додаткових пільг (п. 6.5 ст. 6), а неподання декларації 
далеко не у всіх випадках може бути розцінене як пільга. Так, 
наприклад, у випадку, коли доходи громадянина за місцем основ-
ної роботи не перевищували 10 неоподатковуваних мінімумів на 
місяць (перші два діапазони шкали прибуткового податку), пере-
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рахунок за річною декларацією приведе (при наявності невеликих 
доходів не за місцем основної роботи) до повернення податку. Це 
означає, що непредставлення декларації в такому випадку є не 
пільгою, а навпаки, необґрунтовано збільшує податкові зобов’я-
зання платника з прибуткового податку. 

Для платників єдиного податку норми розпорядження КМУ від 
13.12.2001 р. можуть бути застосовані, на думку автора, тільки в 
тому випадку, коли сума доходів від підприємницької діяльності за 
2001 рік (оподатковувана єдиним податком) і не за місцем основ-
ної роботи не перевищує 993 грн. 15 коп., що можливо тільки при 
практично повній відсутності підприємницької діяльності. 

Строки подання річної декларації громадянами-підприємцями 
визначені п. 14.4 Інструкції [96] — до 9 лютого наступного року. 
Виходячи з досвіду минулих років, органи податкової служби в 
більшості випадків наполягають на застосуванні для підприємців, 
що сплачують єдиний податок, тих строків, що встановлені для 
інших громадян-підприємців (мотивуючи таку вимогу особливо-
стями програмного забезпечення обліку податкових надходжень). 
Разом з тим використання таких строків подання декларації для 
громадян-підприємців, що працюють за спрощеною системою 
оподаткування, уявляється неправомірним з двох причин [85]. 

По-перше, встановлені Інструкцією строки не відповідають 
вимогам п. 14.4 ст. 14 Декрету, відповідно до якого декларація 
подається "у строки, встановлені законом". Такі строки дійсно 
визначені Законом України "Про порядок погашення зобов’язань 
платників перед бюджетами і державними цільовими фонда-
ми" [10, частина "г" пп. 4.1.4 ст. 4] і є єдиними для прибуткового 
податку з громадян — до 1 квітня року, що наступає за звітним. 

По-друге, ці терміни встановлені пп. 14.4 Інструкції, який відпо-
відає ст. 14 розділу четвертого Декрету, а на платників єдиного 
податку дія ІV розділу Декрету, як уже відзначалося, не 
поширюється. 

Таким чином, у разі необхідності представлення в органи 
державної податкової служби декларації про сукупний 
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оподатковуваний доход, вона подається платником єдиного 
податку в термін до 1 квітня року, що наступає за звітним. 

 
Податок на додану вартість 
У тексті ст. 6 Указу [3] передбачено, що суб’єкти малого під-

приємництва — платники єдиного податку (за виключенням тих 
юридичних осіб, які обрали 6-відсоткову ставку) — не є плат-
никами податку на додану вартість. Ця норма поширюється і на 
фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва. Тому всі 
роз’яснення ДПАУ з цього приводу протягом 1999 — початку 
2000 років [161, 165] передбачали, що платники єдиного податку — 
фізичні особи — не мають права на збереження за ними надалі 
(на період роботи зі спрощеною системою оподаткування, обліку 
та звітності) статусу платника ПДВ. 

На початку 2000 року Постановою Кабінету Міністрів України 
№507 [46] всупереч Указу і попереднім роз’ясненням ДПАУ було 
встановлено, що фізичні особи — платники єдиного податку — 
можуть самостійно приймати рішення щодо ПДВ. Інакше кажучи, 
платник сам визначає, чи реєструватися йому платником ПДВ, чи 
ні. У разі коли така особа приймає рішення бути платником ПДВ, 
на неї після її реєстрації платником ПДВ поширюється дія Закону 
України "Про податок на додану вартість". Слід відзначити, що 
ДПАУ без будь-яких заперечень признала правомочність цього 
роз’яснення [223] і в подальшому не наполягала на обов’язковому 
виключенні з реєстру платників таких суб’єктів малого підприєм-
ництва. Це, певною мірою, обумовлюється тим, що п. 9.3 Закону 
України "Про податок на додану вартість" [12] передбачена мож-
ливість добровільної реєстрації платником ПДВ. 

Найбільш детальні роз’яснення щодо особливостей взаємо-
дії ПДВ і єдиного податку фізичних осіб — суб’єктів малого 
підприємництва — містяться в Методичних рекомендаціях до 
застосування нормативно-правових актів щодо справляння ПДВ 
з операцій, які здійснюються суб’єктами підприємницької діяль-
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ності, котрі перейшли на спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності [223]. 

Якщо громадянин підприємець, який раніше був зареєстро-
ваний платником ПДВ, вирішує при переході на спрощену систему 
оподаткування залишитися платником цього податку, він 
продовжує вести податковий облік з ПДВ, нараховувати податкові 
зобов’язання, має право виписувати податкову накладну, право 
на податковий кредит і бюджетне відшкодування (при дотриманні 
всіх обов’язкових вимог). 

Суб’єкти малого підприємництва — фізичні особи, які не 
виявили бажання бути платниками ПДВ, котрі до переходу на 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності були платни-
ками ПДВ, з дати, зазначеної в Свідоцтві про право сплати єди-
ного податку, переходять на сплату єдиного податку і підлягають 
виключенню з реєстру платників ПДВ. 

Процедура зняття з обліку платника єдиного податку як 
платника ПДВ регламентується Положенням про Реєстр 
платників ПДВ [290]. При цьому зазначені суб’єкти зобов’язані: 

здати до податкового органу за місцем реєстрації оригінал 
Свідоцтва платника ПДВ і всі завірені податковим органом копії 
цього Свідоцтва; 

подати до податкового органу податкову декларацію з ПДВ, 
до якої повинні бути включені всі операції за останній звітний 
період, за якими виникали податкові зобов’язання; 

внести до бюджету суми ПДВ, що підлягають сплаті, згідно з 
зазначеною декларацією, і погасити заборгованість перед 
бюджетом за попередній звітний період (у разі її наявності). 

З моменту анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника 
ПДВ такі особи втрачають право на: 

нарахування податку при здійсненні операцій з продажу това-
рів (робіт, послуг); 

виписування податкових накладних; 
отримання податкового кредиту при здійсненні операцій з 

придбання товарів (робіт, послуг) з урахуванням ПДВ; 
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отримання бюджетного (експортного) відшкодування. 
У той же час у випадках, коли такими платниками застосову-

вався "касовий" метод визначення податкових зобов’язань, у разі 
наявності на момент анулювання Свідоцтва про реєстрацію плат-
ника ПДВ дебіторської заборгованості з відвантажених (викона-
них, наданих) товарів (робіт, послуг) з урахуванням ПДВ, такі 
платники зобов’язані задекларувати щодо цих операцій податкові 
зобов’язання й у міру проведення розрахунків та закриття дебітор-
ської заборгованості погасити суму податкових зобов’язань неза-
лежно від того, що такі особи на дату виникнення податкових 
зобов’язань не значаться платниками ПДВ, але за умови, що 
такими платниками відповідні перерахунки з покупцями не про-
ведені. 

Якщо за наслідками діяльності платника як платника ПДВ (до 
моменту анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ) 
ним було задекларовано суму бюджетного (експортного) відшко-
дування або суму ПДВ до сплати в бюджет, такий платник і після 
анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ має право 
на отримання відшкодування, однаково як і зобов’язаний сплатити 
належну бюджету суму податку протягом строків, встановлених 
законодавством для відшкодування або сплати податку. 

Методичними рекомендаціями вимагається провести також 
коригування податкового кредиту на суму ПДВ, сплаченого при 
придбанні залишків товарно-матеріальних цінностей, і ПДВ, що 
приходиться на недоамортизовану частину основних фондів на 
момент переходу на спрощену систему оподаткування. Але, як і 
для юридичних осіб, ця вимога, на думку автора, є безпідставною. 

Платники єдиного податку — фізичні особи, котрі не є платни-
ками ПДВ, не мають відповідних прав, встановлених законом [12]. 
Тому такі платники: 

повинні здійснювати операції з продажу товарів (робіт, послуг) 
як власного виробництва, так і купованих, без нарахування ПДВ; 
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не мають права виписувати податкову накладну при продажу 
будь-якої продукції (товарів, робіт, послуг) та вказувати в ній 
суму ПДВ; 

не мають права зазначати в касовому чеку суму ПДВ; 
не мають права на податковий кредит по сумах податку, спла-

чених як при придбанні товарів (робіт, послуг) на митній території 
України, так і під час ввезення товарів із-за меж митної території 
України чи одержанні від нерезидентів робіт (послуг) для спожи-
вання на митній території України. Суми ПДВ, сплачені (нарахо-
вані) під час придбання платником єдиного податку товарів (робіт, 
послуг), включаються до вартості товарів (робіт, послуг); 

не мають права на відшкодування податку, сплаченого поста-
чальникам у зв’язку з придбанням товарів, вивезених за межі 
митної території України, чи робіт (послуг), призначених для вико-
ристання та споживання за межами митної території України 
(зазначені суми податку включаються до вартості товарів (робіт, 
послуг). 

Суб’єкти підприємницької діяльності — платники ПДВ, які 
придбавають товари та (або) отримують роботи (послуги) від 
платників єдиного податку, які не є платниками ПДВ, по таких 
товарах (роботах, послугах) не мають права на податковий кредит, 
самостійне виділення суми ПДВ та включення її до податкового 
кредиту. Подальший продаж таких товарів (робіт, послуг) здійсню-
ється з нарахуванням ПДВ на повну їх вартість. 

При поверненні зі спрощеної системи на загальну суб’єкт 
(незалежно від того, чи був він зареєстрований платником ПДВ до 
переходу на спрощену систему), реєструється таким платником у 
порядку, визначеному законодавством. Це означає, що він реєстру-
ється в тому випадку, якщо підпадає під критерії статті 2 Закону [12]. 
Але якщо в період сплати єдиного податку такий громадянин-
підприємець сплачував ПДВ, хоча й не відповідав критеріям 
платника, після повернення на звичайну систему оподаткування 
може знятися з реєстрації не одразу ж, а в загальновстановле-
ному порядку. 
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Пенсійне та соціальне страхування 
Статтею 6 Указу передбачено, що платник єдиного податку 

не є платником збору на обов’язкове державне пенсійне страху-
вання; збору на обов’язкове соціальне страхування та внесків до 
Державного фонду сприяння зайнятості населення. Ці пільги сто-
суються безпосередньо громадянина-підприємця, який є суб’єк-
том малого підприємництва. 

Що стосується пенсійного збору, то, відповідно до роз’яснень 
Пенсійного фонду України [254], суб’єкти підприємницької діяль-
ності, які працюють за спрощеною системою, звільняються від 
реєстрації в органах Пенсійного фонду (за умови відсутності в них 
найманих робітників), але їх необхідно брати на облік як платників 
єдиного податку на підставі реєстраційного повідомлення, вида-
ного органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяль-
ності. Тим самим Пенсійний фонд України погоджується, що збір 
на обов’язкове пенсійне страхування на доходи таких платників 
не нараховується й сплаті не підлягає. Такий підхід є зрозумілим і 
економічно обґрунтованим, тому що частина сум єдиного податку 
перераховується з рахунку Держказначейства безпосередньо до 
Пенсійного фонду, а сплата окремого збору призводитиме до 
подвійного оподаткування. 

Аналогічний підхід має бути застосований також до додатко-
вих зборів (збір з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, 
відчуження легкових автомобілів, продажу ювелірних виробів, 
придбання нерухомого майна, послуг стільникового рухомого 
зв’язку) на обов’язкове державне пенсійне страхування, 
платником яких виступає фізична особа — суб’єкт малого 
підприємництва, оскільки ці платежі є різновидами одного й того ж 
пенсійного збору. Разом з тим так же, як і для юридичних осіб, 
практичні механізми реалізації цієї пільги в даний час відсутні. 

Дещо складніша ситуація з пенсійними зборами, що нарахо-
вуються і утримуються з доходів найманих робітників. Відповідно 
до ст. 2 Указу [3] "суб’єкт підприємницької діяльності — фізична 
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особа, яка сплачує єдиний податок, звільняється від обов’язку 
нарахування, відрахування та перерахування до державних 
цільових фондів зборів, пов’язаних з виплатою заробітної плати 
працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, 
включаючи членів його сім’ї". 

Цілком логічним є звільнення громадянина-підприємця від 
сплати збору, що нараховується на виплати найманим робітникам 
за ставкою 32%, оскільки цей збір має сплачувати саме грома-
дянин-підприємець, який виплачує заробітну плату та інші доходи, 
а він користується відповідною пільгою. На відміну від збору, що 
нараховується, платниками однопроцентного (двохпроцентного) 
пенсійного збору, що утримується з доходів громадян, є самі 
наймані робітники, які не є платниками єдиного податку. Виходячи 
з цього, було б цілком логічним не звільняти їх від сплати цього 
збору. Але в процитованій ст. 2 Указу, крім звільнення від нара-
хування, застосовані терміни "відрахування та перерахування" 
збору. 

На цій підставі Держкомпідприємництва роз’яснив [98], що 
фізичні особи — суб’єкти малого підприємництва — на відміну 
від юридичних осіб звільнені як від нараховуваних зборів у Пенсій-
ний фонд, так і від зборів, що утримуються з доходів найманих 
робітників. 

Разом з тим наведена норма ст. 2 Указу стосується тільки 
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування і внесків на 
соціальне страхування, тому прибутковий податок з виплат 
найманим робітникам утримується на загальних підставах [128]. 

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання введені в 2001 році замість відповідного збору і відрахувань 
в Фонд сприяння зайнятості населення. Тому Держкомпідприєм-
ництва вважає, що, незважаючи на зміни в законодавстві про 
соціальне страхування на випадок безробіття і з тимчасової непра-
цездатності, платники єдиного податку (в тому числі і громадяни-
підприємці), як і раніше, не є платниками цих страхових внесків [98]. 
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Суттєвою відмінністю соціальних внесків для громадян-під-
приємців (відносно отримуваних ними доходів від підприємницької 
діяльності) порівняно з юридичними особами є те, що вони спла-
чуються на добровільній основі. Тому звільнення від їх сплати, 
передбачене ст. 6 Указу, має номінальний характер. При відсут-
ності найманих робітників відсутня й вимога про обов’язкову 
реєстрацію в усіх трьох соціальних фондах. 

Внески, що нараховуються на виплати з оплати праці найма-
них робітників, мають неоднорідний характер. Так, питання щодо 
сплати суб’єктами малого підприємництва внесків на загаль-
нообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття та у 
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю на законодавчому рівні 
ще й досі не врегульоване. З одного боку, вони "перекриваються" 
частиною єдиного податку, що спрямовується в ці фонди, з іншого — 
законодавство з соціального страхування не містить спеціальних 
норм щодо звільнення громадян-підприємців від їх сплати. Така ж 
ситуація склалася щодо внесків на соціальне страхування на 
випадок безробіття. 

До законодавчого врегулювання цих питань штрафні санкції 
за несплату цих внесків не стягуються (відносно внесків, що нара-
ховуються на виплати з оплати праці) [319]. Тобто для юридичних 
осіб і для громадян-підприємців діє однаковий порядок. 

Дещо інші роз’яснення існують щодо внесків на загально-
обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття, які 
утримуються з доходів найманих робітників. 

Міністерство праці та соціальної політики України, забуваючи 
про існування ст. 2 Указу [3], наполягає на тому, що відносно цих 
внесків пільга не застосовується [319], тому що їх платниками не є 
суб’єкти підприємницької діяльності. 

Більш обґрунтованою, на думку автора, є позиція Держком-
підприємництва [98], який вважає, що до цих внесків має бути 
застосований такий же підхід, що й до утримуваного пенсійного 
збору: вони не повинні утримуватися й перераховуватися на під-
ставі законодавства про спрощену систему оподаткування. 
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Спірним є питання щодо обов’язковості сплати фізичними 
особами — суб’єктами малого підприємництва — внесків на 
загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випад-
ку. З одного боку, розмір цих внесків залежить від розміру витрат 
на оплату праці, а відповідно до ст. 2 Указу такий платник звіль-
нений від "нарахування, відрахування та перерахування до 
державних цільових фондів зборів, пов’язаних з виплатою 
заробітної плати працівникам". З іншого — внески саме в цей 
фонд не були передбачені Указом серед "пільгових" платежів, до 
того ж чинним законодавством не встановлена необхідність 
перерозподілу коштів від сплати єдиного податку на нужди Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків. 

На думку автора, слід погодитися з позицією фахівців, які 
вважають необґрунтованим нарахування внесків в цей фонд гро-
мадянами-підприємцями, що сплачують єдиний податок до зако-
нодавчого врегулювання цього питання. 

Принципово можливі два варіанти вирішення проблеми внес-
ків на соціальне страхування в чинному законодавстві. 

Перший підхід передбачає збереження пільг для платників 
єдиного податку (як юридичних, так і фізичних осіб). Для цього до 
відповідних законів, що регулюють систему соціального страху-
вання, необхідні зміни мають бути внесені. Але в цьому випадку 
ймовірне збільшення ставок єдиного податку та перерозподіл кош-
тів на користь Фонду соціального страхування від нещасних випад-
ків. Цей варіант відповідає ідеології Закону України "Про дер-
жавну підтримку малого підприємництва" [9], він більш приваб-
ливий для суб’єктів малого підприємництва, тому що зберігає 
переваги спрощеної системи, поширюючи їх ще на один 
цільовий фонд. 

Інший підхід полягає в створенні однакових умов соціального 
страхування для всіх платників незалежно від обраної ними 
системи оподаткування. Він виходить з логіки законодавства про 
загальнообов’язкове соціальне страхування і уявляється найбільш 
ймовірним (відповідний законопроект, погоджений з Мінюстом 



 381 

України знаходиться на розгляді в Верховній Раді України). Але в 
цьому випадку для ліквідації суперечності між двома 
законодавчими актами зміни мають бути внесеними не тільки в 
закони щодо соціального страхування, а й в Указ [3], а це технічно 
неможливо. Єдиним способом розв’язання такого протиріччя є 
внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України №507 [46]. 

Разом з тим у цьому випадку мають бути врегульовані ще два 
питання. По-перше, слід внести корективи до ст. 2 та 3 Указу сто-
совно перерозподілу сум єдиного податку між цільовими фондами, 
тому що збереження цих норм призведе до подвійного оподат-
кування. По-друге, з цих же причин слід зменшити ставку єдиного 
податку, який вже не буде замінювати внески до соціальних фон-
дів. Оскільки в теперішній час 15% надходжень єдиного податку 
спрямовується до Фондів соціального страхування, при умові збе-
реження сумарного податкового навантаження ставка єдиного 
податку для юридичних осіб, які зараз використовують 6-відсотко-
ву ставку, має зменшитися на 0,9%; для тих юридичних осіб, які 
використовують 10-відсоткову ставку, — на 1,5%, а для фізичних 
осіб максимальна ставка єдиного податку складатиме 170 грн. на 
місяць. 

 
Плата за торгові патенти 
Суб’єкти малого підприємництва (як юридичні, так і фізичні 

особи) не є платниками цього виду загальнодержавних податків. 
Але, враховуючи авансовий характер цих платежів, при переході 
на єдиний податок в більшості випадків можлива переплата за цим 
видом бюджетного платежу. Відповідно до роз’яснень ДПАУ [162] 
у випадку, якщо на момент переходу на єдиний податок підпри-
ємцем оплачені торгові патенти за майбутні періоди, такі сплачені 
суми за заявою суб’єкта малого підприємництва можуть бути 
зарахованими в рахунок майбутніх платежів з єдиного чи прибут-
кового податку. 

Правда, в цьому випадку постає питання щодо правомірності 
такого заліку. Справа в тому, що плата за патенти підлягає 



 382 

повному перерахуванню до місцевого бюджету, а з сум єдиного 
податку в місцеві бюджети потрапляє тільки 43%. Тому проведен-
ня такої операції призведе до недоотримання коштів місцевими 
бюджетами і зайвого перерахування в Пенсійний фонд України та 
фонди соціального страхування. Тому, на думку автора, найбільш 
прийнятним є не залік, а повернення надміру сплачених коштів з 
місцевого бюджету. 

 
Плата за землю 
Принципи застосування пільги з плати (податку) за землю 

для фізичних осіб — платників єдиного податку — такі ж, як і для 
юридичних осіб. Відповідно до роз’яснень Кабінету Міністрів Украї-
ни [46], плата (податок) за землю не сплачується тільки за земель-
ні ділянки, що використовуються підприємцем для здійснення під-
приємницької діяльності, зазначеної у Свідоцтві. 

Що стосується орендної плати за землю, і ДПАУ, і Держком-
підприємництва [119, 172, 191] наполягають на тому, що пільга в 
цьому випадку не застосовується. 

3.1.6. Облік, звітність і порядок сплати податку 

Податковий облік у суб’єктів малого підприємництва — фізичних 
осіб — має певну специфіку, яка визначається відсутністю прямого 
зв’язку кінцевих результатів діяльності підприємця з розміром його 
податкових зобов’язань. Внаслідок цього інформація податкового 
обліку та звітності фізичної особи суб’єкта малого підприємництва 
може бути використана лише для контролю за дотриманням ним вста-
новлених обмежень щодо виду діяльності, обсягів виручки від реаліза-
ції продукції (товарів, робіт, послуг) та кількості найманих робітників. 

Статтею 4 Указу [3] передбачено, що форма книги обліку 
доходів та витрат, які підлягають оподаткуванню відповідно до цього 
Указу, і порядок її ведення суб’єктами малого підприємництва, які 
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, 
встановлюються Державною податковою адміністрацією України. 
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Виходячи з цієї норми, ДПАУ рекомендувало використовува-
ти для визначення результатів власної підприємницької діяльності 
Книгу обліку доходів і витрат згідно з додатком №10 до Інструкції 
про прибутковий податок з громадян [96] (табл. 3.6). Причому, 
відповідно до п. 9 Порядку [311], записи в цій Книзі платник 
єдиного податку веде "на підставі хронологічного відображення 
здійснених господарських і фінансових операцій". 

 
Таблиця 3.6 

 
Форма Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть громадяни 

— суб’єкти підприємницької діяльності — протягом календарного 
року 

 
Період 
обліку 
день, 

тиждень, 
місяць, 
рік 

Кількість 
виготовленої 
продукції, 
наданих 

послуг, (од. 
виміру 

Витрати 
на ви-
робницт-
во про-
дукції, 
грн. 

Кількість 
проданої 
продукції, 
(наданих 
послуг), 
од. виміру 

Ціна про-
дажу 

продукції 
(послуг), 
грн. 

Сума 
виручки 
і дохо-
ду, 
грн. 

Чис-
тий 

доход, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
Книга нумерується, прошивається, затверджується підписом 

начальника або заступника начальника податкової інспекції та 
скріплюється печаткою. 

Записи в Книгу заносяться в порядку здійснення операцій, 
тобто в хронологічному порядку, причому періодичність здійснен-
ня цих записів (щодня, раз на тиждень, тощо) чинними норма-
тивними документами не встановлена, хоча на практиці податківці 
вимагають заповнювати її щоденно. 

Оскільки форма цієї Книги розроблена для цілей прибутко-
вого податку, її реквізити не в повній мірі відповідають особли-
востям спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. 
Тому в Порядку [311] прямо визначена обов’язковість заповнення 
тільки наступних граф Книги: 

період обліку; 
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витрати на виробництво продукції; 
сума виручки (доходу); 
чистий доход. 
Суми виручки від реалізації і витрат відбиваються в Книзі 

обліку доходів і витрат платника єдиного податку тільки в сумарному 
вираженні, без позначення кількісних показників та найменувань. 

Разом з тим ця форма, хоча вона відносно платників прибут-
кового податку дійсно спрощена, все ж не в повній мірі відбиває 
особливості єдиного податку. Справа в тому, що для таких 
платників втрачає сенс ведення обліку витрат і чистого доходу, 
тому що ці показники не зв’язані ані з податковими зобов’язан-
нями, ані з обмеженнями для застосування спрощеної системи 
оподаткування. З цієї точки зору суттєвим є тільки показник 
виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Тому 
цілком слушною є позиція Держкомпідприємництва [98], який вва-
жає, що для фізичних осіб обов’язковим є ведення обліку тільки 
виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а ведення 
обліку доходів і витрат не є обов’язковим. 

В той же час безпідставно говорити й про повну 
недоцільність запропонованої ДПАУ форми книги, тому що 
зафіксована в ній інформація потрібна для заповнення платником 
єдиного податку декларації про річний сукупний оподатковуваний 
доход (у тих випадках, коли подання такої декларації для суб’єкта 
малого підприємництва є обов’язковим). 

У зв’язку з тим, що суб’єкт малого підприємництва має забез-
печити ведення обліку доходів і витрат безпосередньо в місці 
здійснення підприємницької діяльності, у разі наявності найманих 
робітників на кожного з них, якщо він займається реалізацією 
товарів, громадянин-підприємець повинен додатково одержати 
Книги обліку доходів і витрат. Ця вимога з’явилася в Постанові 
Кабінету Міністрів України №507 [46]. 

До законодавчого врегулювання цього питання (хоча з момен-
ту появи цієї вимоги пройшло майже три роки) ДПАУ рекомендує 
реєструвати Книги обліку доходів і витрат на кожного найманого 
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робітника, зайнятого реалізацією товарів, відповідно до вимог, 
установлених Порядком видачі Свідоцтва про сплату єдиного 
податку [177]. У книзі, що веде найманий робітник, мають бути 
зазначені: прізвище, ім’я і по батькові платника єдиного податку і 
найманого робітника, а також серія і номер виданої довідки про 
трудові відносини. При звільненні найманого робітника і прийомі 
на його місце іншої особи суб’єкт малого підприємництва само-
стійно вносить до Книги відповідні записи і нові відомості про 
найманого робітника згідно з виданою довідкою. 

У тому випадку, коли фізичні особи — платники єдиного подат-
ку — здійснюють інші, ніж торгівля, види діяльності (наприклад 
надання побутових послуг населенню), ДПАУ рекомендує придба-
ти для найманих робітників не Книгу обліку доходів і витрат за 
формою №10, а книгу обліку доходів і витрат, що передбачена 
законодавством про застосування реєстраторів розрахункових 
операцій, хоча в нормативних документах, що регулюють засто-
сування спрощеної системи оподаткування, обліку й звітності, 
така можливість прямо не передбачена. 

Певною перевагою спрощеної системи оподаткування, обліку 
та звітності для фізичних осіб є передбачене ст. 6 Указу [3] право 
не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для про-
ведення розрахунків із споживачами. Пізніше Постановою Кабіне-
ту Міністрів України [46] ця норма законодавчого акта була дещо 
уточнена: фізичні особи не тільки мають право не застосовувати 
електронні контрольно-касові апарати, а й на них взагалі не поши-
рюється законодавство, що регламентує застосування цього виду 
реєстраторів розрахункових операцій. На цій підставі в деяких 
роз’ясненнях був зроблений висновок про незастосування фізич-
ними особами — суб’єктами підприємницької діяльності — спе-
ціальних форм обліку розрахункових операцій, які 
використовуються замість або одночасно з використанням 
контрольно-касових апаратів. 

Після вступу в силу з 1 січня 2001 року Закону України 
"Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
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торгівлі, громадського харчування та послуг" в редакції Закону 
України від 1 червня 2000 р. №1776-III [29] ця норма Указу і відпо-
відне роз’яснення прийшли в суперечність зі ст. 1 цього Закону, 
відповідно до якої "встановлення норм щодо застосування або 
незастосування реєстраторів розрахункових операцій в інших 
законах не допускається". 

Згідно зі статтею 10 Закону [29], окремі категорії суб’єктів 
підприємницької діяльності залежно від форм та умов проведення 
діяльності звільняються від обов’язкового застосування реєстра-
торів розрахункових операцій відповідно до Переліку окремих 
форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові 
операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з 
використанням розрахункових книжок та книг обліку 
розрахункових операцій [48]. 

Пункт 1 цього Переліку передбачає, що суб’єкти підприємницької 
діяльності — фізичні особи, які перейшли на спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, мають право здійснювати роз-
дрібну торгівлю та надавати послуги без застосування реєстра-
торів розрахункових операцій. При цьому вони повинні використо-
вувати розрахункові книжки та книги розрахункових операцій. 

Разом з тим п. 9.6 ст. 9 Закону [29] встановлено, що реєстра-
тори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосо-
вуються при продажу товарів (наданні послуг) суб’єктами підпри-
ємницької діяльності — фізичними особами, оподаткування дохо-
дів яких здійснюється згідно з законодавством з питань оподатку-
вання суб’єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом 
отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), якщо такі 
суб’єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на 
розлив) за умови ведення такими особами книг обліку доходів та 
витрат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за 
поданням державного органу, уповноваженого провадити держав-
ну регуляторну політику. 
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Таким чином, при продажу підакцизних товарів (крім пива на 
розлив) фізичні особи — платники єдиного податку — повинні 
використовувати розрахункові книжки разом з книгами обліку роз-
рахункових операцій або, за їх бажанням, належним чином заре-
єстровані реєстратори розрахункових операцій. 

Враховуючи те, що норма пункту 9.6 статті 9 Закону поши-
рюється на суб’єктів підприємницької діяльності при продажу 
товарів за умови відсутності підакцизних товарів (крім пива на 
розлив), то у разі реалізації на одному торговому об’єкті (в кіоску, 
магазині, на лотку, прилавку тощо) підакцизних і непідакцизних 
товарів, положення щодо незастосування реєстраторів 
розрахункових операцій та розрахункових книжок на таких 
суб’єктів підприємницької діяльності не поширюється. Тобто при 
продажу товарів на одному торговому об’єкті або в одному з 
торгових об’єктів суб’єкта підприємницької діяльності, в 
асортименті яких є підакцизні товари, розрахункові операції 
фізичними особами — платниками єдиного податку — відповідно 
до Переліку повинні проводитись з застосуванням розрахункових 
книжок та книг обліку розрахункових операцій [286]. 

Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, 
обов’язковість якої передбачена Законом [29], затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.01 р. №1269 [297]. 
Ця Книга ведеться суб’єктами підприємницької діяльності — 
фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється 
згідно з законодавством з питань оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва (у тому числі шляхом отримання свідоцтва про 
сплату єдиного податку), а також особами, які мають пільговий 
торговий патент для продажу товарів, крім підакцизних, (надання 
послуг) відповідно до законодавства з питань патентування 
деяких видів підприємницької діяльності, якщо такі особи не є 
платниками податку на додану вартість згідно з законодавством. 

Прошнурована і пронумерована книга реєструється в органі 
державної податкової служби за місцем реєстрації громадянина-
підприємця протягом двох робочих днів на підставі заяви, в якій 
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зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце 
проживання, ідентифікаційний номер платника податків; номер та 
дата видачі суб’єкту підприємницької діяльності свідоцтва про 
сплату єдиного податку. 

Форма книги затверджується ДПАУ (до цього часу затвер-
джена тільки Книга обліку доходів і витрат за формою №10), але 
порядком [297] передбачено, що суб’єкт підприємницької діяль-
ності заносить до книги такі відомості: 

порядковий номер запису; 
дату здійснення операції, пов’язаної з проведеними витра-

тами і/або отриманим доходом; 
суму витрат за фактом їх здійснення, в тому числі заробітну 

плата найманого працівника; 
суму вартості товарів, отриманих для їх продажу (надання 

послуг); 
суму виручки від продажу товарів (надання послуг) — з під-

сумком за день. 
Книга зберігається в суб’єкта підприємницької діяльності про-

тягом 3 років після виконання останнього запису. Форма книги 
затверджується Державною податковою адміністрацією. 

У випадку внесення виправлень новий запис засвідчується 
підписом фізичної особи — суб’єкта малого підприємництва. 

Відповідно до роз’яснень ДПАУ [228], "до законодавчого вре-
гулювання питання, а саме, затвердження форми зазначеної 
книги, зазначені суб’єкти для визначення результатів власної 
підприємницької діяльності на підставі хронологічного 
відображення здійснених господарських і фінансових операцій 
відображають рух товарів та готівки в Книзі обліку доходів та 
витрат за формою №10". 

Таким чином, склалася ситуація, коли підприємці — платники 
єдиного податку — змушені вести дві книги обліку доходів і 
витрат, які фактично виконують одну й ту ж функцію — хроноло-
гічне відображення результатів господарської діяльності. 
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На думку Держкомпідприємництва [137], Порядок ведення 
Книги обліку доходів і витрат, затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.09.01 р. №1269 [297], відповідає вимогам 
законодавства, враховує потреби підприємця, забезпечує необ-
хідну достовірну інформацію для складання податкової звітності. 
У зв’язку з цим доцільним уявляється збереження лише однієї, 
нової форми книги обліку доходів і витрат та внесення відповідних 
змін до Наказу ДПАУ №599 [311]. 

Для платників єдиного податку — фізичних осіб — встанов-
лений квартальний податковий період, який одночасно є й звітним 
періодом. Тобто періодичність подання звітності — один раз на 
квартал. 

Звіт представляється в органи державної податкової служби 
"протягом п’яти днів після закінчення звітного періоду" [311, п. 10], 
тобто не пізніше 5-го числа місяця, що наступає за звітним квар-
талом. 

Цей термін затверджений ДПАУ. Указом [3] він не визначе-
ний, до того ж явно суперечить загальним принципам подання 
податкових декларацій, встановлених Законом України "Про поря-
док погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами 
та державними цільовими фондами" [10], відповідно до ст. 4.1.4 
якого квартальному податковому періоду відповідає 40-денний 
термін подання податкової декларації). 

Звісно, що звіт платника єдиного податку не визначає суму 
його податкових зобов’язань, тобто не відповідає в повній мірі 
змісту терміна "податкова декларація" в розумінні Закону [10], але 
п’ятиденний строк подання звітності, по-перше, дискримінує 
фізичну особу — платника єдиного податку — порівняно з іншими 
громадянами-підприємцями; а по-друге, суттєво ускладнює його 
життя. Дійсно, такий короткий термін призводить до безпідставних 
втрат робочого часу в чергах до інспектора, а при поданні річної 
звітності на цей період припадає, як правило, два неробочих дні і 
один день, протягом якого банки не працюють з клієнтами. Тобто 
на з’ясування суми надходжень на поточний рахунок за 31 грудня, 
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складання звіту і подання його до органу державної податкової 
служби платнику залишається тільки два робочих дні. 

Нормативними документами передбачено два варіанти подання 
звітності: особисто в податкову інспекцію (звіт підлягає реєстрації) 
чи поштою (в останньому випадку дата представлення звіту визна-
чається за датою відправлення листа на поштовому штемпелі). 

Форма звіту суб’єкта малого підприємництва — фізичної 
особи — платника єдиного податку, затверджена Наказом ДПАУ 
№599 [311], застосовувалась для подання податкової звітності за 
1999 рік та в 2000 – 2001 роках. Починаючи з 1 лютого 2002 року 
форма звіту та його зміст суттєво переглянуті і спрощені [309]. 
Основні зміни полягають в наступному: 

по-перше, в звіті тепер окремо вказується сума податку, 
сплачена в звітному кварталі (раніше вказувалися тільки суми 
податку за місяцями); 

по-друге, з форми звіту виключені відомості про витрати й 
чистий доход за звітний квартал і за останні 12 місяців. Дійсно, ці 
показники ніяк не впливали на розмір податкових зобов’язань 
платника, і включення їх у звіт важко було вважати 
обґрунтованим. Але разом з тим і розмір зв’язаних зі здійсненням 
підприємницької діяльності витрат, і розмір чистого доходу все ж 
таки потрібні громадянину-підприємцю як у зв’язку з необхідністю 
включення їх у річну декларацію про доходи громадян; 

по-третє, істотно змінене формулювання отриманого 
підприємцем доходу. Якщо в старій формі звіту позначався розмір 
виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітний квартал і 
за останні 12 місяців, то в новій формі відбивається розмір вируч-
ки від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітний квартал 
наростаючим підсумком з початку терміну дії Свідоцтва про 
сплату єдиного податку в календарному році. Після того, як 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 р. 
№507 [46] було роз’яснено, що під терміном "рік" розуміється 
календарний рік, форма Звіту вже перестала відповідати вимогам 
чинного законодавства, а працівники органів державної 
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податкової служби вимагали внесення в звіт показників, 
обчислених з початку року, а не за останні 12 місяців. Але змінене 
формулювання — ще більш ліберальне, ніж роз’яснення КМУ. У 
тому випадку, якщо перехід на єдиний податок здійснюється не з 
початку року, в звіт потраплять не всі доходи, отримані в цьому 
періоді, що було б цілком логічним з погляду контролю за 
розміром виручки, а тільки ті з них, що отримані при застосуванні 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. 

Приклад заповнення нової форми звіту наведений на 
рис. 3.12. 

Слід зазначити, що ще одна неточність, зв’язана з відобра-
женням у звіті розміру виручки так і не була усунена. В Указі [3] 
мова йде про "виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)", а в звіті слово "продукція" не згадується, хоча робити 
продукцію громадянину-підприємцю ніхто не забороняє. Звичай-
но, погрішність ця носить чисто технічний характер і навряд чи 
ДПАУ буде наполягати на виключенні з розміру виручки коштів, 
отриманих від продажу продукції. 

Одним із проблемних питань спрощеної системи оподаткування 
для фізичних осіб є питання про строки сплати єдиного податку. 

Ст. 2 Указу [3] встановлено, що єдиний податок сплачується 
фізичними особами — суб’єктами малого підприємництва — 
щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий 
рахунок відділень Державного казначейства України, тобто 
терміни сплати для юридичних і фізичних осіб відповідно до Указу 
— співпадають. 
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Додаток	3
до	Порядку	видачі	С відоцтва	про	сплату	єдиного	податку,

затвердженого	Наказом	Державної	податкової	адміністрації	України
від	29	жовтня	1999	р.	№599

(у	редакції	Наказу	Державної	податкової	адміністрації	України
від	28	грудня	2001	р.	№521)

До	державної	податкової	інспекції	Київського	району	м.	Харкова___________
(назва	органу	державної	податкової	служби)

2 0 4 4 5 1 4 4 2 7
від	приватного	підприємця

(ідентиф ікаційний	номер)
________С идоренка	С идора	С идоровича_______________________________
(прізвище,	ім’я	та	по	батькові	платника	єдиного	податку)

З В ІТ
с уб’єкта	малого	підприємництва	—	ф ізичної 	особи	—	платника

єдиного	податку
за	___перший______________	квартал	200_	року

(літерами)

1.	Види	підприємницької	діяльності,	 які	 здійснювалися	мною	у	 звітному	 квар-
талі:	консультаційна,	інформаційно-методична	діяльність	з	підготовки	аналітичних
матеріалів	та	коментарів	з	економічних	питань,	проведення	семінарів.___________
(зазначаються	 згідно	 з	 порядковими	 номерами	 (кодами),	 передбаченими	 в
рішеннях	відповідних	місцевих	рад)

2.	Ф актична	чисельність	працівників	у	звітному	кварталі:

1-й	місяць	кварталу	2	особи; 2-й	місяць	кварталу	3	особи; 3-й	місяць	кварталу	2	особи.

3.	С ума	фактично	сплаченого	єдиного	податку	у	звітному	кварталі:

відповідно	до ___платіжне	доручення	від	10	грудня	2001	року	№27	—	300	грн.;
___платіжне	доручення	від	14	січня	2002	року	№3	—	375	грн.;
___платіжне	доручення	від	18	лютого	2002	року	№17	—	300	грн.
(назва,	дата	та	номер	платіжних	документів)

в	звітному	кварталі	сплачено _975	грн.
4.	Обсяг	виручки	від	реалізації	товарів	(робіт,

послуг)	за	звітний	квартал	наростаючим	підсумком	з
початку	терміну	дії	С відоцтва	про	сплату	єдиного
податку	в	календарному	році

_47320	грн.

С уб’єкт	малого	підприємництва _С .	С идоренко	04.04.2002	р._
(підпис,	дата)

М.	П.

 
 

Рис. 3.12. Приклад заповнення форми звіту платника єдиного 
податку — фізичної особи 
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Разом з тим Наказом ДПАУ №599 [311] (явно з порушенням 
Указу) встановлений інший порядок сплати єдиного податку фізич-
ними особами. Обов’язковою умовою для одержання Свідоцтва 
про право на сплату єдиного податку (воно, починаючи з 1 лютого 
2002 року, може видаватися вже не на квартал, а на будь-який 
період в межах календарного року) є надання квитанції або пла-
тіжного доручення про сплату податку не менш, ніж за кален-
дарний місяць. Відповідно до Порядку видачі свідоцтва про 
сплату єдиного податку [311] при щомісячній сплаті податку його 
оплата здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що наступає за 
місяцем, у якому здійснена попередня оплата податку. 

Таким чином, ДПАУ сприйняла слова "наступний місяць" як 
місяць, що наступає не за тим, у якому отримана виручка від під-
приємницької діяльності, а за тим, у якому була зроблена перша 
оплата податку при одержанні Свідоцтва. Таким чином, фізичні 
особи — суб’єкти підприємницької діяльності — змушені здійсню-
вати постійні попередні платежі єдиного податку, що не тільки ста-
вить їх у нерівні умови з юридичними особами, але й суперечить 
ст. 2 Указу [3] і принципам Закону України "Про порядок погашен-
ня зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними 
цільовими фондами" [10]. 

Виходячи з вимог ДПАУ, фізичні особи сплачують єдиний 
податок за перший місяць кварталу до 15 числа попереднього 
місяця (квитанція про сплату податку додається до Заяви), а за 
другий і третій місяці — до 20 числа відповідного попереднього 
місяця. 

Слід зазначити, що Держкомпідприємництва все ж таки нама-
гався призупинити дію Наказу ДПАУ №599 саме в частині строків 
сплати єдиного податку. Але спроба ця ні до чого не привела, 
тому що Урядовим комітетом з економічного розвитку було 
прийняте рішення, по-перше, про неможливість скасування цього 
нормативного акта в зв’язку з тим, що Вищий арбітражний суд 
виніс рішення про його відповідність чинному законодавству, а по-
друге, про те, що міністерства, інші центральні органи виконавчої 
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влади до прийняття Верховною Радою проекту Податкового кодек-
су повинні утримуватися від ініціювання інших змін податкового 
законодавства [133]. 

Суб’єкт підприємницької діяльності — фізична особа — спла-
чує єдиний податок щомісяця на окремий рахунок відділень Дер-
жавного казначейства України, які наступного дня після надхо-
дження коштів перераховують суми єдиного податку в таких 
розмірах: 

до місцевого бюджету — 43 відсотки; 
до Пенсійного фонду України — 42 відсотки; 
на обов’язкове соціальне страхування — 15 відсотків (у тому 

числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення — 
4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються 
відповідно до законодавства у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та 
похованням. 

Єдина відмінність від порядку розподілу коштів єдиного 
податку юридичних осіб полягає в тому, що сума бюджетних пла-
тежів не розподіляється між державним та місцевим бюджетами, 
а повністю спрямовується до місцевого бюджету. 

Ще одне цікаве питання зв’язане з застосуванням фінансових 
санкцій і пені за несвоєчасне подання звітності і сплату єдиного 
податку. 

Справа в тому, що відповідно до п. 11 Інструкції про порядок 
застосування і стягнення штрафних (фінансових) санкцій 
органами податкової служби у редакції Наказу ДПАУ від 15.03.2002 р. 
№107 [95], "... штрафні санкції застосовуються щодо податків, 
інших платежів і внесків, за якими встановлене обов’язкове 
подання органам державної податкової служби податкових 
декларацій". Звіт, який подається фізичною особою — суб’єктом 
малого підприємництва, не може бути класифікований як 
податкова декларація, оскільки він не служить для визначення 
податкових зобов’язань. Звідси випливає парадоксальний 
висновок: неподання звіту у визначений строк (так само, як і 
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несплата в термін єдиного податку), безумовно, є порушенням, 
однак відповідні фінансові санкції Закону [10] (а інших санкцій для 
платників єдиного податку не передбачено) за такі порушення до 
фізичної особи — суб’єкта малого підприємництва — застосовані 
бути не можуть. 

Що стосується пені за несвоєчасну сплату, то відповідно до 
п. 16.1.1 Закону [10] нарахування пені починається після закінчен-
ня встановлених термінів погашення узгоджених податкових зобов’я-
зань. А оскільки сам момент узгодження зобов’язань відсутній, 
застосування пені в даному випадку також буде неправомірним. 

Безумовно, такий порядок є занадто вже ліберальним, однак 
саме він відповідає чинному законодавству. 

На відміну від юридичних осіб механізм виправлення помилок 
у податковому обліку щодо єдиного податку фізичних осіб — 
суб’єктів малого підприємництва — ані нормативними актами, ані 
роз’ясненнями ДПАУ не врегульований. Цілком зрозуміло, що 
виправлення допущених у звітності помилок ніяк не вплине на 
суму податкових зобов’язань таких платників, але в результаті 
допущеної раніше помилки в звітності може виникнути ситуація, 
коли платник у минулих податкових періодах вже втратив право 
на застосування спрощеної системи оподатковування, обліку та 
звітності. При такій помилці сума недоплати буде дорівнювати різ-
ниці сукупних податкових зобов’язань при роботі за звичайною 
системою оподаткування (за тими податками і зборами, платни-
ком яких не є суб’єкт малого підприємництва) і за єдиним подат-
ком, що може мати дуже неприємні наслідки. 
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3.2. Спеціальний торговий патент 

3.2.1. Платники і сфера застосування 

Платниками спеціального торгового патенту можуть бути не 
всі громадяни, а тільки ті з них, які зареєстровані як суб’єкти під-
приємницької діяльності. 

Разом з тим з цього загального правила існує декілька виклю-
чень. Вони встановлені п. 1.3 ст. 1 закону [13], яким передбачені 
ситуації, коли торговельна діяльність та надання побутових 
послуг населенню громадянами-підприємцями взагалі не підпадає 
під патентування. Не можуть застосовувати спецпатент п’ять 
категорій платників — фізичних осіб. 

1. Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, 
які здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і 
сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі 
продукцією в межах ринків усіх форм власності. 

Виходячи з вимог закону [13], існують три обов’язкові умови, при 
дотриманні яких фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності 
— звільняється від необхідності придбавати торговий патент, а отже, 
позбавлена можливості працювати за спецпатентом: 

торговельна діяльність повинна здійснюватися з лотків 
або прилавків. При цьому зовсім не обов’язково, щоб за лотком чи 
прилавком стояв сам громадянин-підприємець, як це іноді тракту-
ється органами державної податкової служби на місцях. Здійснен-
ня фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності 
— торгівлі з інших нестаціонарних пунктів продажу товарів 
(надання послуг) вимагає патентування на загальних підставах; 

торговельна діяльність повинна здійснюватися 
безпосередньо на ринках незалежно від форми власності. 
Здійснення операцій з продажу товарів поза територією ринків 
підлягає патентуванню на загальних підставах. При цьому 
відповідно до п. 2 Правил торгівлі на ринках [305] ринок — це 
суб’єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням 
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місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого 
самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в 
установленому порядку, функціональними обов’язками якого є 
надання послуг та створення для продавців і покупців належних 
умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються 
залежно від попиту і пропозицій; 

фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності — 
мають бути платниками ринкового збору і фактично сплачувати 
цей збір. Слід зауважити, що, згідно з п. 4 Указу Президента 
України "Про впорядкування механізму сплати ринкового 
збору" [4], не справляється ринковий збір з підприємств торгівлі, 
громадського харчування, побутового обслуговування, які 
розташовані в стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, 
палатках) на території ринку, та з власних торговельно-
закупівельних підрозділів ринку незалежно від займаного місця. 
Відповідно до п. 13 Правил [305] одне торговельне місце на 
прилавках (столах) дорівнює одному погонному метру, при 
продажу продукції (товарів) з транспортного засобу, причепу, 
візка, в тому числі й ручного, в контейнерах, кіосках, палатках 
тощо — двом повним чи неповним квадратним метрам займаної 
площі. Разом з цим норма Указу [4] щодо звільнення від сплати 
ринкового збору при здійсненні торгівлі зі стаціонарних пунктів 
продажу товарів відповідно до роз’яснень Кабінету Міністрів 
України [47] не поширюється на фізичних осіб — суб’єктів 
підприємницької діяльності. 

Оскільки ринковий збір відноситься до місцевих зборів, органи 
місцевого самоврядування мають право встановлювати податкові 
пільги у вигляді звільнення окремих категорій платників від його 
сплати. В тому випадку, якщо громадянин-підприємець, що торгує на 
ринку з лотків чи прилавків, має пільги у вигляді звільнення від 
сплати ринкового збору, автоматично він стає суб’єктом 
патентування й набуває право на придбання спеціального торгового 
патенту. 
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2. Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, 
які сплачують податок на промисел у порядку, 
передбаченому чинним законодавством. У реальному житті 
відповідно до ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок 
на промисел" [42] ця умова практично нездійсненна, оскільки 
"платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні 
громадяни й особи без громадянства як ті, що мають, так і ті, що 
не мають постійного місця проживання в Україні, якщо вони не 
зареєстровані як суб’єкти підприємництва (підкреслено авт.) і 
здійснюють несистематичний, не більш чотирьох разів протягом 
календарного року продаж виготовлених, перероблених і куплених 
продукції, речей, товарів". 

Виходячи з наведеної цитати, громадянин-підприємець не 
підпадає під категорію платників податку на промисел і сплачувати 
цей податок "у порядку, передбаченому чинним законодавством", 
фізично не може. 

3. Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, 
які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному 
господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній 
ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, 
птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому 
вигляді й у вигляді первинної переробки), продукції власного 
бджільництва. Аналогічна пільга існує й відносно прибуткового 
податку, й стосовно податку на промисел. Підставою для 
звільнення від плати за патенти в цьому випадку є підтвердження 
походження зазначеної продукції довідкою місцевої Ради 
народних депутатів. 

4. Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, 
які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення 
договорів про відчуження особистого майна, якщо товари 
кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу в 
календарний рік. Незважаючи на зовнішню схожість, умови 
звільнення від необхідності патентування таких операцій — більш 
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жорсткі у порівнянні з аналогічною пільгою з прибуткового 
податку. 

По-перше, угоди про відчуження особистого майна громадян-
підприємців (маються на увазі тільки угоди купівлі-продажу за 
умови здійснення розрахунків по них винятково в готівковій формі) 
повинні бути засвідчені винятково в нотаріуса. Будь-який інший 
варіант оформлення таких договорів (наприклад на біржі зі спла-
тою державного мита) не звільняє від необхідності придбання тор-
гового патенту. Правда, ніяких обмежень щодо того, в якого нота-
ріуса повинні оформлятися такі угоди (у державного зі сплатою 
держмита чи у приватного — з оплатою вартості нотаріальних 
послуг), Законом [13] не встановлено, але державне мито стягу-
ється тільки при посвідченні угод в державній нотаріальній 
конторі. Таким чином, у випадку, якщо угода посвідчується 
приватним нотаріусом, — така діяльність входить в сферу 
патентування. 

По-друге, жорстко обмежена кількість таких операцій протягом 
календарного року — без придбання торгового патенту допускається 
тільки однократний продаж, але, щоправда, обмеження це діє сто-
совно "кожної окремої категорії товарів". При цьому поняття "окрема 
категорія товарів" законодавчо не визначене. Очевидно, тут маються 
на увазі групи товарів відповідно до Гармонізованої системи опису і 
кодування товарів (ТН ЗЕД), однак при більш ліберальному підході 
це можуть бути і товарні позиції усередині кожної товарної групи. 

5. Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, 
які сплачують фіксований податок відповідно до законодав-
ства про оподаткування доходів фізичних осіб. На відміну від 
наведених вище варіантів ця пільга поширюється не тільки на 
торгівлю, але також і на здійснення діяльності з надання 
побутових послуг населенню при умові, що відповідні послуги 
можуть надаватися цією групою платників. 

Обмеження щодо сфери застосування спецпатенту фізични-
ми особами — суб’єктами підприємницької діяльності — повністю 
співпадають з відповідними обмеженнями, встановленими для 
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юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. У цьому полягає 
принципова відмінність спеціального патенту від спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. 

Результати порівняльного аналізу умов застосування фізич-
ними особами — суб’єктами підприємницької діяльності — спец-
патенту та спрощеної системи оподаткування (табл. 3.7) доводять 
те, що законодавством встановлені більш жорсткі вимоги до плат-
ників єдиного податку. 

Як свідчать дані табл. 3.7, до платників спецпатенту висува-
ються більш жорстокі вимоги відносно сфери діяльності: вони 
можуть здійснювати тільки два види діяльності. Порівняно нега-
тивним моментом для цих платників є також обмеження щодо 
форми розрахунків, якщо торговельна діяльність здійснюється не за 
готівку, — відсутні підстави для придбання спецпатенту. Слід 
зазначити також різний методичний підхід до встановлення 
обмеження за видами діяльності громадян-підприємців: для 
спецпатенту законодавством визначені тільки ті види діяльності, які 
може здійснювати платник, а для спрощеної системи 
оподаткування — ті, які йому не дозволені. 

Таблиця 3.7 
 

Обмеження щодо застосування спецпатенту та спрощеної 
системи оподаткування громадянами-підприємцями 

 
Сфера 
обмежень 

Спецпатент Єдиний податок 

Види 
діяльності 

Торговельна діяльність за 
готівку; а також діяльність з 
надання побутових послуг 
населенню незалежно від 
форми розрахунків, на які 
поширюється сфера дії 
Закону [13] 

Будь-яка підприємницька діяль-
ність за виключенням: 
діяльності у сфері грального 

бізнесу; 
обміну валюти; 
виробництва і імпорту підак-

цизних товарів 
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Форма 
розра-
хунків 

Торговельна діяльність мо-
же здійснюватися виключно 
з розрахунками в готівковій 
формі 

Обмеження відсутні 

Чисель-
ність 

найманих 
робітників 

Обмеження відсутні 

Кількість осіб, що знаходяться 
в трудових відносинах з грома-
дянами-підприємцями, включаю-
чи членів їхніх родин, протягом 
року, не може бути більшою за 
10 осіб 

Обсяг 
діяльності 

Обсяг реалізації товарів 
(робіт, послуг) не може пере-
вищувати 1 млн. грн. за рік 

Виручка від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг) за 
календарний рік не може переви-
щувати 500 тис. грн.  

Асорти-
менті 

обмеженн
я 

Обмеження відсутні 

Заборонено торгівлю лікеро-го-
рілчаними, тютюновими виробами 
і паливно-мастильними матеріа-
лами 

Розра-
хунки з 

бюджетом 

Наявність податкового 
боргу не обмежує право 
застосування спецпатенту 

Перехід на спрощену систему 
оподаткування можливий тільки 
за умови сплати всіх податків і 
зборів, строк сплати яких вже 
наступив 

Порівняння інших умов застосування цих альтернативних 
систем оподаткування фізичних осіб суб’єктів підприємницької 
діяльності свідчить на користь спеціального торгового патенту. 

Однією з найвагоміших його переваг є відсутність будь-яких 
обмежень щодо чисельності найманих робітників. Виходячи з 
цього, громадяни-підприємці, які обрали таку альтернативну систему 
оподаткування, мають змогу збільшувати або зменшувати кількість 
найманих робітників, керуючись виключно виробничою необхідністю. 

Обмеження щодо обсягу діяльності платників спеціального 
патенту, введене з 05.01.2002 р., дозволяє їм мати вдвічі більший 
обсяг виручки від реалізації товарів (послуг) порівняно з платни-
ками єдиного податку, що є безумовною перевагою спецпатенту. 
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Пунктом 6 Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат 
суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб, які 
придбали спеціальний торговий патент [298] — передбачено, що 
в разі перевищення встановленого граничного рівня обсягів 
реалізації товарів (1 млн. грн.) за поточний рік суб’єкт 
підприємницької діяльності — фізична особа — не може придбати 
спеціальний торговий патент на наступний рік. Такий громадянин-
підприємець здійснює діяльність на загальній системі 
оподаткування з придбанням торгового патенту. Разом з тим 
питання визначення моменту втрати право на застосування 
особливого режиму оподаткування чітко в цьому документі не 
врегульоване. З одного боку, суб’єкт підприємницької діяльності, 
який порушив обмеження щодо обсягів реалізації товарів, вже не 
має права роботи за спецпатентом з моменту цього порушення. З 
іншого — спеціальний торговий патент на поточний рік уже 
придбаний, тому до закінчення періоду його дії суб’єкт 
підприємницької діяльності залишається платником спецпатенту 
та не зобов’язаний застосовувати звичайну систему 
оподаткування. Саме другий підхід використаний в згаданому п. 6 
Порядку. 

Оскільки обмеження щодо обсягів реалізації введене з 
2002 року, для здійснення діяльності з придбанням спеціального 
торгового патенту враховується обсяг виручки (доходу) за 2001 рік. 

Пунктом 7 Порядку [298] встановлено, що в разі якщо суб’єкт 
підприємництва здійснював свою діяльність з придбанням спе-
ціального торгового патенту в 2001 році не з початку року, то 
обсяг виручки (доходу) визначається розрахунково. Тобто за 
період діяльності суб’єкта підприємництва в 2001 році зі спеці-
альним торговим патентом враховується фактичний обсяг 
виручки (доходу), за решту місяців розрахунково, виходячи з 
фактичної середньомісячної виручки (доходу) в 2001 році. 

Якщо суб’єкт підприємництва в 2001 році не здійснював 
діяльності з придбанням спеціального торгового патенту, то, 
придбавши його в 2002 році, він вважається як новостворений, і 
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обсяг виручки (доходу) у такого суб’єкта визначається за поточний 
рік. 

Позитивною рисою спецпатенту в порівнянні з єдиним 
податком є й відсутність будь-яких асортиментних обме-
жень [318, 325]. Правда, асортимент товарів має значення для 
звичайних торгових патентів, але, відповідно до п. 3 – 2.4 ст. 3 – 2 
Закону про патентування, "суб’єкти підприємницької діяльності, 
які ... здійснюють діяльність без придбання торгового патенту або 
з придбанням пільгового торгового патенту, можуть придбавати в 
установленому порядку спеціальний торговий патент". 

З точки зору асортиментних обмежень, принциповим момен-
том є право платника спецпатенту здійснювати торговельну діяль-
ність лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, а також 
паливно-мастильними матеріалами. 

3.2.2. Розмір плати за спецпатент 

Ставки спецпатенту для громадян-підприємців за аналогією 
до юридичних осіб законом не встановлюються. Повноваження до 
їх визначення надані органам місцевого самоврядування. 

Принципи встановлення вартості спеціального торгового 
патенту викладені в підрозділі 2.2 і не залежать від того, до якої з 
груп платників віднесені суб’єкти підприємницької діяльності. При-
чому Законом [13, п. 3 – 2.4] передбачено, що "плата за спеціаль-
ний торговий патент встановлюється за єдиною методикою для 
всіх суб’єктів підприємницької діяльності або окремо для фізичних 
і юридичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності". 

На думку автора, встановлення однакової ставки спецпатенту 
для юридичних осіб (або їх відокремлених підрозділів) та гро-
мадян-підприємців є методично некоректним. Необхідність окре-
мого (від юридичних осіб) встановлення ставок спеціального тор-
гового патенту зумовлюється такими чинниками: 

при звичайній системі оподаткування суб’єкти 
підприємницької діяльності — юридичні й фізичні особи — мають 
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різну структуру податкових платежів. Так, громадяни-підприємці 
не сплачують податок на прибуток підприємств, але є платниками 
прибуткового податку з громадян. Звісно, що навіть при однакових 
умовах здійснення підприємницької діяльності податкові 
зобов’язання платників за цими податками будуть різними. Це 
зумовлюється принциповими відмінностями податку на прибуток 
підприємств від прибуткового податку з громадян за методом 
податкового обліку, порядком визначення об’єкта оподаткування, 
податковою ставкою, а також за структурою та розміром 
податкових пільг. Тому встановлення однакових податкових ставок 
призведе до різного податкового навантаження на громадян-
підприємців і юридичних осіб. Аналогічною є ситуація щодо внесків 
на загальнообов’язкове соціальне страхування, які сплачуються 
фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності — на 
добровільних засадах; 

умови здійснення підприємницької діяльності громадянами-підпри-
ємцями і юридичними особами в більшості випадків суттєво розріз-
няються. На погляд автора, передбачена п. 3-2.4 Закону [13] 
диференціація ставок за місцезнаходженням пунктів продажу (надання 
побутових послуг), асортиментним переліком товарів (видом послуг) та 
площею, яка використовується суб’єктом підприємницької діяльності 
для здійснення торговельної діяльності (надання побутових послуг) не 
вичерпує всі відмінності в організації діяльності цих груп платників 
спецпатенту; 

встановлення однакових рівнів ставок оподаткування для фізич-
них та юридичних осіб унеможливлює ефективне стимулювання роз-
витку підприємницької активності населення, що є однією з передумов 
формування "середнього" класу та забезпечення соціальної стабільності 
суспільства. 

Тому методичні підходи до визначення вартості спеціального 
торгового патенту для підприємств і фізичних осіб мають бути однако-
вими, тобто для розрахунків розмірів податкових ставок для громадян-
підприємців може бути використаний той же самий алгоритм, що 
рекомендований для юридичних осіб (див. рис. 2.10). Але здійснення 
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розрахунків податкових ставок для громадян-підприємців слід прова-
дити окремо від аналогічних розрахунків для юридичних осіб. 

На тих територіях, де запроваджений спеціальний торговий 
патент, громадяни-підприємці, які відповідають критеріям платни-
ків єдиного податку і спецпатенту, мають можливість вибору між 
ним і спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності. 
При цьому слід враховувати не тільки розмір потенційних подат-
кових зобов’язань, але й принципові відмінності встановлення 
ставок за цими двома альтернативними системами оподаткування 
(табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 
 

Порівняльна характеристика податкових ставок для фізичних 
осіб 

 

Ознака Спецпатент Єдиний податок 

Спосіб 
встановлення 

У фіксованій сумі, виходячи з 
принципу збереження суми 
податкових надходжень  

У фіксованій сумі 

Періодичність 
перегляду Щорічно Законодавством не 

встановлена 
Максимальний 

розмір 
Законодавством не встанов-

лений 200 грн. на місяць 

Мінімальний розмір Законодавством не встанов-
лений 20 грн. на місяць 

Залежність від 
чисельності найма-
них робітників 

Не залежить 

Ставка збільшу-
ється на 50% за 
кожного найманого 
робітника 

Критерії 
диференціації 

Місце розташування; 
асортиментний перелік товарів; 
площа пункту продажу това-

рів (надання послуг) 

Вид підприємницької 
діяльності 

Вимога стосовно щорічного встановлення ставок спецпатенту 
випливає з розкладного характеру цього податку. З одного боку, 
такий порядок створює відносно стабільні (протягом року) умови 
оподаткування і прогнозованість розміру податкових зобов’язань. 
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А з іншого — невизначена тривалість дії ставок єдиного податку 
на практиці може призвести до того, що інтервал їх перегляду 
перевищуватиме календарний рік. У цьому випадку більш 
прогнозованою буде спрощена система оподаткування. 

Відсутність обмежень розмірів податкових ставок спецпатенту 
дає велику свободу органам місцевого самоврядування, що може мати 
негативні наслідки. На практиці це може призвести (а виходячи з досві-
ду роботи регіонів, у яких застосовувався спеціальний торговий 
патент, — реально призводять) до того, що його вартість у деяких 
випадках може істотно перевищувати максимальну ставку єдиного 
податку. 

Для громадян-підприємців привабливим може бути відсут-
ність зв’язку вартості спецпатенту з чисельністю найманих робіт-
ників, що дає змогу таким платникам без будь-яких податкових 
наслідків у разі необхідності залучати додаткових робітників. Від-
сутність залежності розміру податкових зобов’язань від кількості 
найманих робітників, з економічної точки зору, обумовлена тим, 
що ставка спецпатенту визначається в тому числі й площею, яка 
використовується для здійснення підприємницької діяльності. А ці 
показники певною мірою відображають масштаб діяльності плат-
ників, хоча прямий зв’язок між ними відсутній. 

З точки зору останньої характеристики критеріїв диференціа-
ції ставок, здійснення підприємницької діяльності в найбільш при-
вабливих місцях в придбанням спецпатенту коштуватиме 
платнику (при інших рівних умовах) дорожче, ніж застосування 
спрощеної системи оподаткування. Але з огляду на інтереси 
регіону такий підхід — цілком виправданий, оскільки він створює 
більш привабливі умови для розміщення пунктів продажу товарів і 
надання послуг в тих районах, де в цьому існує нагальна потреба. 

За допомогою асортиментної складової вартості патенту 
органи місцевого самоврядування можуть здійснювати непрямий 
вплив на обсяги продажів окремих груп товарів і формування 
раціональної структури споживання. А диференціація ставок за 
критерієм "площа пункту продажу товарів" певною мірою сприяє 
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впливу регіональної влади на ефективність використання 
нежитлового фонду. З цієї точки зору спецпатент набуває окремих 
властивостей майнових податків. 

3.2.3. Спецпатент та інші податки і збори 

Громадяни-підприємці, які здійснюють підприємницьку діяль-
ність з придбанням спецпатенту, відповідно до ст. 7 – 1 Закону [13] 
не сплачують 7 загальнодержавних податків і зборів, а також 
2 місцевих збори. Їх перелік у порівнянні з переліком податків і 
зборів, платником яких не є фізична особа — суб’єкт малого 
підприємництва, що працює за спрощеною системою оподатку-
вання, наведений в табл. 3.9. 

 
Таблиця 3.9 

 
Порівняльний аналіз режимів оподаткування фізичних осіб 

— платників спецпатенту і єдиного податку 
 
Види податків і зборів, 
що не підлягають сплаті 

Спецпатент Єдиний податок 

1 2 3 
Прибутковий податок з громадян + + 

Податок на додану вартість 
Сплачується тільки 
імпортний ПДВ 

Сплачується за рі-
шенням платника 

Плата (податок) за землю + + 
Збір за спеціальне використання 
природних ресурсів 

+ + 

Збір на обов’язкове соціальне 
страхування* 

+ + 

Збір на обов’язкове державне пен-
сійне страхування 

+ + 

Закінчення табл. 3.9 
 

1 2 3 
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Податок на промисел – + 
Внески в Державний фонд сприян-
ня зайнятості населення* 

– + 

Плата за торгові патенти 
Звичайний або 

пільговий патент не 
придбається 

+ 

Ринковий збір + – 
Збір за видачу дозволу на розмі-
щення об’єктів торгівлі і сфери 
послуг 

+ + 

* З 2001 року замість цих платежів сплачуються внески на загальнообов’яз-
кове соціальне страхування, які виведені з системи оподаткування. 

 
Спеціальний торговий патент і єдиний податок з точки зору 

пільгового режиму оподаткування фізичних осіб — суб’єктів під-
приємницької діяльності — мають багато спільних рис. Разом з 
тим між цими альтернативними системами оподаткування існують 
і суттєві розбіжності. 

1. На відміну від платників єдиного податку фізичні особи, що 
здійснюють підприємницьку діяльність з придбанням спецпатенту, 
не можуть самостійно вирішувати питання щодо реєстрації платни-
ками податку на додану вартість. Якщо такі громадяни-підприєм-
ці здійснюють виключно ту діяльність, яка входить у сферу 
спеціального торгового патенту, вони підлягають виключенню з 
Реєстру платників ПДВ в автоматичному режимі, звільнені від 
податкового обліку з цього податку і не мають права на 
податковий кредит та на виписування податкових накладних. 
Єдина ситуація, коли вони сплачують ПДВ, — імпорт товарів. У 
тому випадку, коли одночасно з діяльністю, що входить в сферу 
дії спецпатенту, здійснюється ще й інша діяльність, — за такими 
операціями громадянин-підприємець залишається платником 
ПДВ, і вони оподатковуються в звичайному режимі. 

Таким чином, з точки зору податку на додану вартість, плат-
ники спецпатенту — фізичні особи — знаходяться в більш 
жорстких умовах порівняно з платниками єдиного податку. 
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2. Чинним законодавством не передбачене звільнення плат-
ників спеціального патенту від податку на промисел, платниками 
якого не є громадяни-підприємці, що використовують спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності. Однак на практиці 
платники спецпатенту не можуть бути платниками податку на про-
мисел, оскільки охарактеризувати діяльність за спецпатентом як 
несистематичну — не можна. Крім того, до платників податку на 
промисел не відносяться фізичні особи, які зареєстровані суб’єк-
тами підприємницької діяльності. 

3. Ще одним видом обов’язкових платежів, платником яких не є 
фізична особа — суб’єкт малого підприємництва, що працює за 
спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності, і який не 
згаданий серед податкових пільг платників спеціального торгового 
патенту, є внески в Державний фонд сприяння зайнятості насе-
лення. Зараз цей платіж носить назву внесків на загальнообов’яз-
кове соціальне страхування на випадок безробіття. Відповідно до 
законодавства громадяни-підприємці сплачують внески у відповід-
ний фонд зі своїх доходів виключно на добровільній основі. Інакше 
кажучи, сам громадянин-підприємець вирішує, сплачувати йому цей 
платіж чи ні. Це, правда, не відноситься до внесків, що 
нараховуються на виплати з оплати праці найманих робітників, які є 
обов’язковими до сплати. 

Слід відзначити, що після відокремлення внесків на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування від податкової системи 
і встановлення добровільного принципу страхування для цієї групи 
платників склалася суперечлива ситуація. З одного боку, доціль-
ність реєстрації і сплати внесків (зі своїх особистих доходів) визначає 
сам підприємець, але з іншого — один процент від суми внесеної 
плати за спеціальний патент автоматично переховуються відділен-
ням Державного казначейства на рахунок відповідного фонду. 

Аналогічна ситуація існує щодо внесків на загальнообов’яз-
кове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності та витратами, зумовленими народженням та похован-
ням, які також є добровільними для громадян-підприємців, але 
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частка відрахувань від податкових надходжень плати за спеціаль-
ний торговий патент до цього фонду дорівнює 2 відсоткам. 

4. Пільга з ринкового збору для громадян-підприємців, що 
здійснюють підприємницьку діяльність з придбанням спецпатенту, 
також носить, певною мірою, віртуальний характер. Справа в 
тому, що дія Закону [13] не поширюється на суб’єктів підприєм-
ницької діяльності — фізичних осіб, які здійснюють торговельну 
діяльність з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за 
місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності. 
Виходячи з переліку пунктів продажу товарів (п. 3.3 Закону [13]), 
право на пільгу будуть мати громадяни-підприємці, які здійснюють 
торговельну діяльність на ринках лише з автомагазинів, розвозок 
та інших видів пересувної торговельної мережі. 

5. Спецпатент є різновидом торгових патентів. Тому суб’єкти, 
які застосовують цю альтернативну систему оподаткування, спла-
чують плату за спецпатент замість плати за звичайний або піль-
говий торговий патент, від якої вони звільняються автоматично. 
Разом з тим сума плати за спецпатент не підлягає вирахуванню з 
нарахованої суми прибуткового податку (як це передбачено для 
звичайної системи оподаткування), тому що прибутковий податок 
з доходів від підприємницької діяльності, здійснюваної з придбан-
ням спецпатенту, не справляється. 

6. Платники обох альтернативних систем оподаткування не 
звільнені від сплати акцизного збору. Відмінність між спецпа-
тентом та єдиним податком в цьому питанні полягає в тому, що 
суб’єкти підприємницької діяльності, які придбали спецпатент, 
реально сплачують цей збір, а платники єдиного податку не 
можуть бути платниками акцизного збору, тому що для них 
здійснення операцій з виробництва та імпорту підакцизних товарів 
заборонене. 

7. Певні відмінності (табл. 3.10) існують між двома альтерна-
тивними системами стосовно прибуткового податку з громадян, 
хоча обидві групи платників не сплачують прибутковий податок з 
доходів від підприємницької діяльності в рамках відповідної аль-
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тернативної системи оподаткування та зобов’язані утримувати й 
перераховувати в бюджет прибутковий податок з доходів найма-
них робітників. Остання обставина пов’язана з тим, що від прибут-
кового податку звільняється сам громадянин-підприємець, який 
придбав спеціальний патент, але не його наймані робітники. 

 
Таблиця 3.10 

 
Особливості застосування пільги з прибуткового податку 

для платників спецпатенту і єдиного податку 
 

Податковий 
облік 

Спецпатент Єдиний податок 

1 2 3 

Включення 
до сукуп-
ного опо-
датковува
ного 
доходу 

Доходи від підприємницької діяль-
ності, для здійснення якої суб’єкт 
підприємницької діяльності — 
фізична особа — придбав спе-
ціальний торговий патент, не 
включаються до складу інших опо-
датковуваних доходів, у тому числі 
до сукупного оподатковуваного 
доходу за підсумками звітного року 

Доходи, отримані від 
здійснення підприємницької 
діяльності, що обклада-
ється єдиним податком, 
не включаються до складу 
сукупного оподатковува-
ного доходу підприємця і 
найманих робітників 

Врахуван-
ня доходів 
від підпри-
ємницької 
діяльності 
в річному 
перера-
хунку 

Законодавством не врегульо-
вано 

Сплачена сума єдиного 
податку є остаточною і не 
включається до перерахун-
ку загальних податкових 
зобов’язань як самого плат-
ника податку, так і осіб, які 
перебувають з ним у трудо-
вих відносинах, включаючи 
членів його сім’ї, що беруть 
участь у підприємницькій 
діяльності 
Закінчення таблиця 3.10 
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1 2 3 

Подання 
декларації 

Суб’єкти підприємницької діяль-
ності — фізичні особи, які займа-
ються виключно такими видами 
підприємницької діяльності, для 
здійснення яких вони придбали 
спеціальні торгові патенти, звіль-
няються від обов’язку подання 
декларацій як суб’єкти підприєм-
ницької діяльності і подають декла-
рації про свої доходи у порядку, 
передбаченому законодавством 
України для громадян, які не займа-
ються підприємницькою діяльністю  

Чинні законодавчі і нор-
мативні документи не міс-
тять норм, що визначають 
специфіку подання декла-
рації платниками єдиного 
податку  

 
Відповідно до п. 7-1.5 Закону [13] доходи від підприєм-

ницької діяльності громадянина-підприємця, яка здійснюється за 
спецпатентом, "не включаються до складу інших оподатковуваних 
доходів". Очевидно, що в наведеній цитаті мається на увазі саме 
прибутковий податок з громадян. Разом з тим наведена норма 
сформульована явно невдало. Основою доходів громадянина-
підприємця є виручка від реалізації товарів або послуг, яка висту-
пає об’єктом оподаткування не тільки за прибутковим податком. 
Так, наприклад, вона входить до об’єкта оподаткування акцизним 
збором, збором на розвиток виноградарства, садівництва та хме-
лярства і деякими іншими загальнодержавними та місцевими 
податками і зборами. Тому, незважаючи на існування наведеної 
норми, при визначенні права на звільнення від сплати цих 
податків слід керуватися п. 7-1.1, який містить вичерпний перелік 
податків і зборів, що не сплачуються суб’єктом підприємницької 
діяльності — фізичною особою. 

На відміну від спрощеної системи оподаткування законо-
давство про патентування не містить будь-яких застережень 
щодо врахування або неврахування доходів, отриманих від 
здійснюваної з придбанням спецпатенту підприємницької 
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діяльності, при щорічному перерахунку прибуткового податку. 
Однак ці доходи не можуть бути включені в перерахунок, оскільки 
вони не входять до сукупного оподатковуваного доходу такого 
платника за підсумками звітного року. 

Ще один цікавий момент полягає в тому, що в п. 7-1.5 
Закону [13] міститься норма про звільнення платників спецпатенту 
від подання декларацій як суб’єктів підприємницької діяльності (за 
умови відсутності діяльності, що оподатковується за звичайною 
системою). Але від подання декларації про доходи в 
загальновстановленому для громадян порядку (у випадку, коли 
подання декларації є обов’язковим) платник спецпатенту не 
звільняється. На жаль, аналогічна норма стосовно спрощеної 
системи оподаткування в чинному законодавстві відсутня, що 
спричиняє можливість різних тлумачень цього питання. 

3.2.4. Податковий облік 

Протягом перших трьох років існування спецпатенту для 
фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності — однією з 
найпривабливіших його рис було звільнення платників від необ-
хідності ведення обліку доходів і витрат щодо підприємницької 
діяльності, здійснюваної за цією альтернативною системою 
оподаткування. Такий порядок суттєво спрощував організацію 
господарської діяльності громадян-підприємців. А з урахуванням 
того, що фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності — 
звільнені від необхідності ведення бухгалтерського обліку і 
надання фінансової звітності [24, п. 1.2], такі платники взагалі не 
мали обов’язку вести будь-який облік. Зрозуміло, що й будь-які 
фінансові санкції та адміністративні стягнення за порушення 
ведення обліку до них не могли бути застосованими. 

Ця безперечна перевага (з позиції платників) спецпатенту 
перед спрощеною або звичайною системою оподаткування на 
практиці створювала умови для численних порушень [323] вста-
новлених правил готівкового обігу та продажу підакцизних това-
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рів. До того ж введення з 05.01.2002 року обмеження щодо обсягів 
реалізованої продукції висунуло нові вимоги до організації подат-
кового обліку. Тому відповідна норма абзацу першого п. 5 ст. 7-1 
Закону [13] на початку 2002 року була викладена в новій редакції. 

Тепер суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, 
що придбали спецпатент, "зобов’язані вести книгу обліку дохо-
дів і витрат у порядку, встановленому центральним податковим 
органом" відносно всієї своєї діяльності, у т. ч. і щодо тієї, для 
здійснення якої придбано спеціальний патент. 

Відповідно до п. 2 Порядку ведення Книги обліку доходів і 
витрат суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб, які 
придбали спеціальний торговий патент, затверджений Наказом 
Державної податкової адміністрації України від 30 січня 2002 р. 
№43 [298], суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, 
які придбали спеціальний торговий патент, зобов’язані вести Кни-
гу обліку доходів і витрат підприємницької діяльності в хроноло-
гічному порядку. Цим же Наказом затверджено і форму Книги, яка 
за своїми реквізитами близька до Книги обліку доходів і витрат 
фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності (додаток 
№10 до Інструкції про прибутковий податок з громадян [96]. Книга 
має такі графи: 

1) порядковий номер запису; 
2) період отримання виручки (доходу), витрат; 
3) вид товарів (робіт, послуг); дані цієї графи дають змогу 

контролюючим органам контролювати відповідність фактично 
наданих послуг Переліку [44], що є істотною умовою здійснення 
підприємницької діяльності з придбанням спецпатенту; 

4) сума виручки (доходу), грн.; у цій графі відображаються всі 
доходи, отримані суб’єктом підприємницької діяльності — фізич-
ною особою — від здійснення торговельної діяльності та 
діяльності з надання побутових послуг. На відміну від спрощеної 
системи оподаткування ця графа не передбачає обліку 
позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації, що 
відповідає вимогам Закону [13]; 
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5) сума витрат (грн.) — відображається фактична сума витрат, 
пов’язаних зі здійсненням суб’єктом підприємницької діяльності — 
фізичною особою — торговельної діяльності та діяльності з 
надання побутових послуг. 

Слід звернути увагу на те, що остання графа Книги ніякого 
відношення ані до розміру податкових зобов’язань, ані до права 
застосування спеціального торгового патенту не має. Очевидно, 
ДПАУ включила її в Книгу, виходячи з суто інформаційних цілей. 
До того ж будь-які роз’яснення щодо формування витрат платника 
спецпатенту в чинному законодавстві відсутні. В цю графу можуть 
бути внесені пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності 
витрати, визначені відповідно до ст. 13 Декрету Кабінету Міністрів 
України "Про прибутковий податок з громадян" [40], хоча прямої 
вказівки на застосування норм Декрету при заповненні Книги 
немає. 

Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована та 
мати пронумеровані сторінки. На останній сторінці вказується 
кількість сторінок, що є в Книзі. Запис про це завіряється підписом 
керівника, печаткою, якщо вона є, суб’єкта підприємницької діяль-
ності. Якщо сторінки в Книзі обліку доходів і витрат закінчилися, то 
суб’єкт підприємницької діяльності повинен завести нову Книгу 
обліку доходів і витрат, при цьому дата першого запису в новій 
Книзі повинна припадати на день, наступний за останнім днем 
запису, зробленим у Книзі, яка велась раніше. На кожний звітний 
(податковий) рік заводиться нова Книга обліку доходів і витрат. 

Будь-яка форма податкової звітності для платників спецпа-
тенту чинними законодавчими або нормативними актами не визна-
чена. Разом з тим відповідно до п. 5 Порядку ведення Книги облі-
ку доходів і витрат [298] для придбання спеціального торгового 
патенту на наступний рік суб’єкт підприємницької діяльності — 
фізична особа — подає до державного податкового органу за місце-
знаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побу-
тових послуг довідку про обсяг виручки (доходу) за минулий рік. 
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Слід зазначити, що форма цієї довідки законодавством не 
встановлена, тому її можна подавати в довільній формі. Але під-
ставою для її складання є дані, які містяться в Книзі обліку доходів 
і витрат. Причому в довідці слід зазначати тільки обсяг реалізації 
товарів або послуг. Включення в неї інформації щодо зв’язаних зі 
здійсненням підприємницької діяльності витрат не є необхідним. 

Термін дії спецпатенту та порядок оплати його вартості не 
залежить від категорії платників, тобто до фізичних осіб — суб’єк-
тів підприємницької діяльності — застосовуються ті ж підходи, що 
й до юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. 

Розподіл коштів, які надходять від спецпатенту, між бюдже-
тами та державними цільовими фондами здійснюється в тому ж 
порядку, що й для юридичних осіб (див. розділ 2.2). 

Ще однією сферою переваги спецпатенту для фізичних осіб — 
суб’єктів підприємницької діяльності — порівняно зі звичайною 
системою оподаткування є їх право на здійснення розрахунків зі 
споживачами без застосування реєстраторів розрахункових 
операцій. У цьому питанні вимоги до платників спецпатенту пов-
ністю відповідають вимогам до платників єдиного податку. 

Відповідно до п. 9.7 ст. 9 Закону України "Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громад-
ського харчування та послуг" [29], реєстратори розрахункових 
операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу 
товарів (наданні послуг) суб’єктами підприємницької діяльності, 
які придбали спеціальний торговий патент відповідно до законо-
давства з питань патентування деяких видів підприємницької 
діяльності, якщо такі суб’єкти не здійснюють продаж підакцизних 
товарів, крім пива на розлив. Якщо суб’єкти підприємницької 
діяльності, які придбали спеціальний торговий патент, здійснюють 
продаж підакцизних товарів, крім пива на розлив, положення 
щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій та 
розрахункових книжок на них не поширюється [286]. 
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3.3. Сплата прибуткового податку 
у фіксованому розмірі з придбанням патенту 

3.3.1. Сфера застосування 

Сплата громадянами-підприємцями прибуткового податку у фік-
сованому розмірі (далі — фіксований прибутковий податок) з придбан-
ням патенту є чи не найпоширенішим варіантом альтернативного 
оподаткування фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності. 

У 2000 році сума прибуткового податку з громадян-підприєм-
ців, яка була сплачена за фіксованим розміром, дорівнювала 
229 млн. грн., що складає 33,3% від загальних платежів фізичних 
осіб — суб’єктів підприємницької діяльності — до бюджету [270]. 

Динаміка кількості платників фіксованого податку в м. Харкові 
за період з 1999 року наведена на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Динаміка кількості фізичних осіб — суб’єктів 
підприємницької діяльності по м. Харкову,  

що сплачують фіксований прибутковий податок, % 
 
Незважаючи на скорочення кількості платників фіксованого 

податку, сума податкових надходжень від одного платника 
(рис. 3.14) в 8,9 раза перевищує відповідну суму, що сплачує 



 418 

громадянин-підприємець при звичайній системі оподаткування 
(див. рис. 3.5). А частка фіксованого прибуткового податку в 
загальній сумі надходжень від фізичних осіб — суб’єктів 
підприємницької діяльності — дорівнювала в 2001 році 39,5% 
(див. рис. 3.10). 
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Рис. 3.14. Динаміка середньомісячного розміру фіксованого 
податку, що сплачується одним підприємцем (м. Харків) 

 
Поширеність цієї альтернативної системи оподаткування зумов-

лена, по-перше, простотою її застосування, а по-друге — відносно 
невеликими розмірами податкових ставок. 

Законодавчою основою фіксованого прибуткового податку є 
Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з гро-
мадян" [40]. Тобто ця альтернативна система "вбудована" в зви-
чайну систему оподаткування. Як наслідок такого її запроваджен-
ня — мінімальна (порівняно з іншими альтернативними систе-
мами) кількість суперечностей з прибутковим податком з 
громадян, який є основним податком, що сплачується фізичними 
особами — суб’єктами підприємницької діяльності. 

Платниками фіксованого прибуткового податку є фізичні осо-
би, зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності, причому 
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рішення про застосування цієї системи оподаткування прийма-
ється платником, тобто передбачає альтернативність вибору. 

Разом з тим не всі платники можуть перейти на фіксований 
прибутковий податок. Система обмежень щодо його застосуван-
ня, встановлена ст. 14 Декрету [40], наведена на рис. 3.15. 

 

Óìîâè	äëÿ	ïåðåõîäó	íà	ô³êñîâàíèé	ïîäàòîê

Ïðîäàæ	òîâàð³â	³	íàäàííÿ	ñóïóòí³õ	òàêîìó	ïðîäàæó	ïîñëóã	íà	ðèí-
êàõ	ç³	ñïëàòîþ	ðèíêîâîãî	çáîðó

Ê³ëüê³ñòü	ïðàö³âíèê³â,	ÿê³	ïåðåáóâàþòü	³ç	ïëàòíèêîì	ïîäàòêó	â
òðóäîâèõ	â³äíîñèíàõ,	âêëþ÷àþ÷è	÷ëåí³â	éîãî	ñ³ì’¿,	ÿê³	áåðóòü	ó÷àñòü
ó	ï³äïðèºìíèöüê³é	ä³ÿëüíîñò³,	íå	ïåðåâèùóº	ï’ÿòè

Âàëîâèé	äîõîä	ïëàòíèêà	ïîäàòêó	â³ä	çä³éñíåííÿ	ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³	çà	îñòàíí³	12	êàëåíäàðíèõ	ì³ñÿö³â,	ùî	ïåðåäóþòü	ì³ñÿöþ
ïðèäáàííÿ	ïàòåíòó,	íå	ïåðåâèùóº	ñåìè	òèñÿ÷	íåîïîäàòêîâóâàíèõ
ì³í³ìóì³â	äîõîä³â	ãðîìàäÿí	(119	000	ãðí.)

Â³äñóòí³ñòü	òîðã³âë³	ë³êåðî-ãîð³ë÷àíèìè	òà	òþòþíîâèìè	âèðîáàìè  
 

Рис. 3.15. Система обмежень для платників 
фіксованого прибуткового податку [267] 

 
Перше з наведених обмежень включає до себе три складових: 
1. Види діяльності. Фіксований прибутковий податок може 

сплачуватися тільки за двома видами діяльності: торговельною і 
діяльністю з надання послуг, пов’язаних з торгівлею. Таке обме-
ження суттєво звужує сферу застосування цієї альтернативної 
системи порівняно як зі спрощеною системою, так і зі спец-
патентом, сфера дії якого поширюється не лише на послуги, 
зв’язані з торговельною діяльністю, а й на побутові послуги насе-
ленню. Разом з тим суттєвою відмінністю від спецпатенту є те, що 
платник фіксованого прибуткового податку може надавати послу-
ги не лише фізичним, а й юридичним особам та їх відокремленим 
підрозділам. 
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Вид торгової діяльності, здійснюваної платником фіксованого 
прибуткового податку, ніякого значення не має: він може здійсню-
вати не лише роздрібну, а й дрібнооптову торгівлю [150]. 

Слід зазначити, що будь-який перелік зв’язаних з торгівлею 
послуг ані законодавчими, ані нормативними документами не 
визначений, що, з одного боку, зумовлює досить великий ступінь 
свободи суб’єктові підприємницької діяльності, а з іншого — плат-
ник сам змушений доводити зв’язок послуги з торговельною діяль-
ністю при виникненні спірних питань. 

2. Місце здійснення торговельної діяльності. Торгівля й 
надання супутніх послуг за умови сплати фіксованого податку 
мають здійснюватися виключно на ринках, незалежно від місця їх 
розташування. Останнє обумовлене тим, що фіксований 
прибутковий податок поширюється на всю територію України (на 
відміну від спецпатенту, який діє виключно на територіях, 
визначених Кабінетом Міністрів України). 

Відповідно до Правил торгівлі на ринках [305] ці підприємства 
сфери торгівлі можуть бути класифіковані за різними ознаками. За 
технічним виконанням ринки можуть бути криті, комбіновані та 
відкриті; за часом діяльності — постійно діючі або сезонні, ранкові 
і вечірні; за місцем знаходження — міські, селищні та сільські, за 
видами економічної діяльності — з оптової торгівлі, з роздрібної 
торгівлі; за товарною спеціалізацією — з продажу продовольчих 
товарів, непродовольчих товарів, транспортних засобів, худоби та 
кормів, тварин і птахів, квітів тощо, а також змішані. Причому будь-
які обмеження щодо виду ринків, на яких може здійснюватися 
підприємницька діяльність зі сплатою фіксованого прибуткового 
податку, чинним законодавством не встановлені. 

Якщо громадянин-підприємець здійснює торгову діяльність 
чи надає супутні послуги одночасно на ринку, який має від-
повідний статус, тобто не є "самодіяльним", та поза межами 
ринку (наприклад, має кіоск, який розташований просто на вули-
ці), — за фіксованим прибутковим податком може здійснюватися 
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лише діяльність на ринку, а інша — за звичайною системою 
оподаткування. 

При здійсненні торговельної діяльності на ринках обов’язко-
вою умовою є дотримання всіх відповідних вимог щодо асорти-
ментного переліку товарів, умов та порядку їх зберігання і 
продажу, санітарії, тощо. 

Торгівля продукцією тваринного та рослинного походження 
дозволяється лише після проведення експертизи в ветеринарно-
санітарній лабораторії на ринку і надання відповідного документа 
з оцінкою якості продукції. Продавцям на ринках з продажу продо-
вольчих товарів забороняється використовувати власний санітар-
ний одяг, ваговимірювальні прилади та торговий інвентар. 

Продавці на ринку зобов’язані відпускати товар покупцям 
повною мірою і вагою, а також виконувати вимоги дирекції ринку 
щодо додержання ветеринарно-санітарних правил для ринків, 
правил протипожежної безпеки, правил використання ваговимірю-
вальних приладів, правил торгівлі на ринках, безпеки руху. 

Додержання цих вимог є обов’язковою умовою здійснення 
торгівлі на ринках, але їх порушення автоматично не призводить 
до вимушеної відмови платника від сплати фіксованого прибутко-
вого податку, а тільки тягне за собою встановлену 
законодавством адміністративну відповідальність. 

3. Сплата ринкового збору відповідно до чинного законо-
давства [4, 41]. Ця вимога — однакова для платників фіксованого 
податку і спецпатенту, причому законодавчо визначена саме 
сплата цього місцевого збору, а не включення суб’єктів підприєм-
ницької діяльності до кола платників. Якщо громадянин-підприє-
мець, який є платником ринкового збору, фактично його не спла-
чує (звільнений від оподаткування відповідно до рішень органів 
місцевого самоврядування, прийнятих в межах їх повноважень, 
або здійснює торговельну діяльність зі стаціонарних пунктів про-
дажу товарів), такий платник не може застосовувати цю альтер-
нативну систему оподаткування. 
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Обмеження, встановлене для платників фіксованого прибут-
кового податку щодо кількості найманих працівників (5 осіб, 
включаючи членів сім’ї громадянина-підприємця), вдвічі жорсткіше 
за аналогічне обмеження для платників єдиного податку, але мето-
дика контролю за додержанням цього обмеження ані Декре-
том [40], ані Інструкцією [96] не встановлена. Виходячи з форму-
лювання ст. 14 Декрету, йдеться не про середньооблікову чисель-
ність найманих робітників, а про те, що фізична особа — суб’єкт 
підприємницької діяльності — не може одночасно мати трудові 
відносини з більш, ніж п’ятьма громадянами. 

ДПАУ [219] роз’яснила, що суб’єкт підприємницької діяльності — 
платник фіксованого податку — не може залучати для здійснення 
діяльності з продажу товарів і наданню супутніх цьому продажу 
послуг на ринках осіб (включаючи членів своєї сім’ї), з якими не 
заключні трудові угоди, оскільки це порушує умови, які 
дозволяють застосовувати спосіб оподаткування доходів по 
фіксованому розміру податку. Разом з тим, цей висновок, на 
погляд автора, не є безперечним, тому що обмеження стосуються 
саме кількості осіб, які мають трудові відносини з громадянином-
підприємцем. Очевидно, що залучення сторонніх осіб для 
виконання трудових обов’язків без укладення трудового договору 
є грубим порушенням КЗпП України, але відносини зі сторонніми 
особами можуть будуватися й на цивільно-правових засадах. А 
кількість громадян, з якими громадянин-підприємець може мати 
цивільно-правові відносини (зокрема, на основі договору підряду), 
чинним законодавством не обмежена. 

З точки зору контролю за додержанням суб’єктами підприєм-
ницької діяльності обмеження щодо кількості найманих робітників, 
слід звернути увагу на відмінність механізму фіксації фактичної їх 
кількості від аналогічної процедури, встановленої для платників 
єдиного податку. Якщо при застосуванні спрощеної системи опо-
даткування, обліку та звітності фізична особа — суб’єкт підприєм-
ницької діяльності — зобов’язаний отримувати в податковій 
інспекції довідку на кожного зі своїх робітників (включаючи членів 



 423 

сім’ї), то для платників фіксованого прибуткового податку ніяких 
довідок чинним законодавством не передбачене. Правда, 
відомості про найманих робітників містяться в патенті, яким 
засвідчується право суб’єкта підприємницької діяльності 
сплачувати прибутковий податок у фіксованому розмірі. Крім того, 
органи податкової служби мають можливість отримати від служби 
зайнятості інформацію щодо кількості зареєстрованих кожним 
підприємцем трудових договорів, але це можливо зробити тільки 
за окремими запитами. 

Обмеження щодо обсягу діяльності, яке встановлене для 
платників фіксованого прибуткового податку, є найжорстокішим 
порівняно з іншими альтернативними системами оподаткування. 
Відповідно до ст. 14 Декрету [40] максимальний валовий доход, 
при якому ще може бути застосований фіксований прибутковий 
податок, дорівнює 7 000 неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян. Розмір останнього зараз дорівнює 17 грн. на місяць, тому в 
абсолютному вимірюванні валовий доход громадянина-підприєм-
ця не може бути більшим за 119 тис. грн. (для порівняння 
нагадаємо, що відповідний показник для спрощеної системи 
оподаткування дорівнює 500 тис. грн., а для спецпатенту — 
1 млн. грн.). 

Особливостями обмеження обсягів діяльності платників 
фіксованого прибуткового податку є: 

за показник, який вимірює обсяги діяльності, обрано валовий 
доход. Аналогічний показник застосований і для платників спецпа-
тенту, але для спрощеної системи використаний інший індикатор 
обсягу діяльності — виручка від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг). Дозволені для платника фіксованого прибуткового 
податку види діяльності не передбачають можливості отримувати 
будь-які інші доходи, крім доходів від реалізації товарів та послуг. 
Тому суттєвих відмінностей між цими двома показниками для тих 
платників, які вже сплачують прибутковий податок з придбанням 
патенту, не існує; 
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при визначенні розміру валового доходу в момент прийняття 
рішення про застосування фіксованого прибуткового податку слід 
враховувати не тільки доходи від тієї діяльності, яка буде оподат-
ковуватися за цією системою оподаткування, а й усі інші скла-
дові валового доходу. Цей порядок відрізняється від аналогічного 
порядку, встановленого для спецпатенту, оскільки в останньому 
випадку в обсяг валового доходу включаються тільки доходи від 
тієї діяльності, для здійснення якої придбавається спецпатент; 

період, за який визначається валовий доход, дорівнює 12 міся-
цям, причому при переході на сплату фіксованого прибуткового 
податку необхідно враховувати валовий доход за попередні 
12 місяців, а не за попередній рік, як це передбачено для плат-
ників єдиного податку і спецпатенту. 

Асортиментні обмеження для громадян-підприємців, що 
сплачують фіксований прибутковий податок, стосуються тільки 
лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів. До переліку "забо-
ронених" товарів не входять паливно-мастильні матеріали, торгів-
лю якими не можуть здійснювати фізичні особи — платники єди-
ного податку. Разом з тим вважати, що платники фіксованого 
прибуткового податку мають привілейоване становище щодо 
асортиментного переліку товарів, було б не зовсім вірно. 

Справа в тому, що відповідно до пп. 41 та 47 Правил [305] на 
ринках забороняється продаж деяких продовольчих і непродо-
вольчих товарів:  

хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютю-
нових виробів (фізичними особами, які не є суб’єктами підприєм-
ницької діяльності); 

кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м’яса і 
риби (фаршу, котлет, кров’яних та домашніх ковбас, зельцю, холодцю, 
ікри рибної тощо), а також консервованих продуктів (овочів, м’яса, 
риби, ікри та інших консервів), виготовлених у домашніх умовах; 

готових продуктів тваринного походження промислового 
виробництва — масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо 
без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку 
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(копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо 
продукція підлягає обов’язковій сертифікації, та копії документа 
виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відпо-
відних ветеринарно-санітарних документів); 

тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, 
дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів; 

тропічних фруктів та овочів без документів, що 
підтверджують джерело їх придбання та проходження 
фітосанітарного контролю; 

зернових, круп’яних продуктів, забруднених насінням шкідли-
вих бур’янів; 

вогнепальної, газової, пневматичної, холодної зброї, бойових 
припасів та спеціальних засобів самооборони; 

готового армійського спорядження, а також тканин, які вико-
ристовуються для його виробництва, інших товарів військового 
асортименту, форменого обмундирування; 

білизни з штампом організацій і підприємств; 
наркотичних засобів; 
пального для транспортних засобів, гасу, мазуту; 
балонів з побутовим газом; 
піротехнічних виробів та вибухових засобів; 
порнографічних видань; 
іграшкової зброї з пластиковими кульками. 
Крім того, Правилами затверджений перелік товарів, які 

можуть продаватися тільки за умови наявності ліцензії або при 
дотриманні певних умов реалізації та схову. 

З точки зору сфери застосування, фіксований податок має 
певні переваги перед іншими альтернативними системами опо-
даткування у зв’язку з відсутністю деяких обмежень, що перед-
бачені для них чинним законодавством. 

По-перше, законодавчо не врегульована форма здійснення 
розрахунків за товари та послуги. Це дозволяє громадянам-під-
приємцям не тільки приймати готівку, але й здійснювати безго-
тівкові та бартерні розрахунки. 



 426 

По-друге, в Декреті [40] прямо не встановлене застереження 
щодо відсутності бюджетної заборгованості на момент переходу 
на фіксований прибутковий податок. Правда, авансовий характер 
сплати фіксованого податку автоматично забезпечує відсутність 
непогашених податкових зобов’язань з прибуткового податку, але 
наявність заборгованості з інших податків і зборів (наприклад, з 
податку з власників транспортних засобів або земельного подат-
ку), виходячи з законодавства, не є перешкодою до застосування 
цієї спрощеної системи. 

3.3.2. Податкові ставки 

Однією з переваг фіксованого прибуткового податку є рівень і 
порядок встановлення ставок оподаткування (табл. 3.11). 

 
Таблиця 3.11 

 
Загальна характеристика податкових ставок 

 
Ознака Характеристика податкових ставок 

Спосіб встановлення 
У фіксованій сумі на місяць в межах 
встановленого законодавством 
діапазону 

Мінімальний рівень 20 грн. на місяць 
Максимальний рівень 100 грн. на місяць 
Розмір ставки для здійснення 
діяльності на всій території України 

100 грн. на місяць 

Повноваження по встановленню Органи місцевого самоврядування 
Періодичність перегляду Законодавством не встановлена 

Критерії диференціації 
Територіальне розташування місця 
торгівлі 

Залежність від кількості найманих 
робітників 

За кожного додаткового найманого 
робітника ставка збільшується на 50% 
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Встановлення фіксованої ставки податку одночасно з суттєвим 
спрощенням податкового обліку та звітності робить цей податок 
одним із найбільш зручних як з точки зору суб’єктів господа-
рювання, так і з позиції мінімізації витрат на податкове адмі-
ністрування. 

Декретом [40] передбачений лише діапазон ставок оподатку-
вання (від 20 до 100 грн. на місяць) та встановлена єдина ставка 
для здійснення підприємницької діяльності на всій території Украї-
ни. Граничний розмір ставок — вдвічі менший порівняно з єдиним 
податком, що значною мірою обумовлює привабливість фіксова-
ного прибуткового податку і обмежує необґрунтоване завищення 
ставок місцевими радами. 

Єдиний випадок, для якого ставка фіксованого прибуткового 
податку встановлена безпосередньо Верховною Радою України, 
— здійснення підприємницької діяльності на всій території 
держави. Необхідність такого порядку встановлення ставки 
податку в цьому випадку об’єктивно обумовлена практичною 
неможливістю узгодження рівня оподаткування в декількох різних 
територіальних громадах. Правда, ДПАУ [150] роз’яснила, що 
"поняття "вся територія України" ... трактується таким способом: 
за адміністративно-територіальними границями району і міста, за 
місцем постійного місця проживання підприємця". Незрозуміло, 
звідки з’явилося таке трактування, оскільки в Декреті прямо 
йдеться про всю територію України без якого-небудь згадування 
адміністративно-територіальних границь міста чи району. 

У випадку якщо суб’єкт підприємницької діяльності вказує в 
заяві для одержання патенту, що має намір здійснювати підпри-
ємницьку діяльність з продажу товарів при участі найманих робіт-
ників чи членів його сім’ї на декількох ринках міста, то йому вида-
ється патент за найбільшою вартістю, встановленою органами 
місцевого самоврядування для тих ринків міста, на яких здійсню-
ється діяльність [218, 221]. А доплату за кожного найманого 
робітника він здійснює в розмірі 50 відсотків від цієї вартості. 
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На практиці зустрічаються ситуації, коли підприємницька діяль-
ність здійснюється на одному ринку, який розташований на території 
іншої місцевої ради. В цьому випадку, на думку ДПАУ [152], патент 
на право сплати фіксованого прибуткового податку сплачується за 
місцем реєстрації такого підприємця (тобто за місцем його про-
живання), але за ставкою, встановленою тією місцевою радою, на 
території якої фактично здійснюється підприємницька діяльність. 

Те, що законодавством не встановлена періодичність пере-
гляду податкових ставок, слід розцінювати як позитивний момент, 
який дозволяє підприємцеві певною мірою стабілізувати умови опо-
даткування. Як свідчить практика, перегляд ставок здійснюється 
місцевими радами не частіше, ніж один раз на два – три роки, але 
навіть у тому випадку, коли встановлюється новий рівень фіксо-
ваних ставок, він буде застосовуватися до конкретного платника 
тільки після закінчення строку дії вже оплаченого патенту. 

На відміну від спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності для спецпатенту законодавством передбачений тільки 
один критерій диференціації податкових ставок — територіальне 
розташування місця торгівлі. Інакше кажучи, місцеві ради можуть 
встановлювати різні рівні ставок тільки для різних ринків. При 
цьому асортиментний перелік товарів, що продаються, площа 
торгового залу та інші параметри торговельної діяльності не 
повинні впливати на розмір фіксованої ставки. 

На жаль, цей принцип не дотримується деякими з територі-
альних громад. Так, наприклад, відповідно до рішення Харківської 
міської ради від 24 лютого 2000 року на території м. Харкова 
затверджені два розміри ставок фіксованого податку, що сплачу-
ється шляхом придбання патенту для громадян, які здійснюють 
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, 
залежно від виду пунктів продажу товарів для всіх ринків міста 
(без врахування їх місця розташування): 

з транспортних засобів, контейнерів — 100 грн. на місяць; 
з лотків і в інших місцях торгівлі — 90 грн. на місяць. 
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У м. Києві 13 адміністративних районів встановили фіксовані 
ставки в діапазоні від 30 до 100 грн. виключно в залежності від 
території району, де розташований ринок [267]. Лише в Дарницькому 
районі введений додатковий критерій диференціації — соціальний 
статус суб’єктів підприємницької діяльності (для громадян-підпри-
ємців, які є інвалідами Великої Вітчизняної війни, учасниками 
бойових дій, та прирівняним до них громадян) встановлена міні-
мальна ставка фіксованого прибуткового податку — 20 грн. на 
місяць. Разом з тим це не можна вважати порушенням чинного 
законодавства, оскільки органам місцевого самоврядування нада-
ні повноваження щодо введення додаткових (до встановлених 
відповідними законами) пільг за тими загальнодержавними подат-
ками і зборами, які спрямовуються до місцевого бюджету, а 
фіксований прибутковий податок належить до їх числа. 

Ставки фіксованого податку встановлюються органами місцевого 
самоврядування в розрахунку на самостійну (тобто без вико-
ристання найманої праці) діяльність. Якщо підприємницька діяль-
ність здійснюється з використанням найманої праці чи з залучен-
ням членів сім’ї підприємця, вартість патенту збільшується на 
50% за кожну особу, що передбачене й для платників єдиного 
податку. Причому в тому випадку, коли патент уже оформлений, 
але залучаються додаткові працівники (члени родини), за умови 
відповідної доплати в патент вносяться зміни протягом 
триденного терміну після того, як платник повідомить про цей 
факт відповідний податковий орган. 

3.3.3. Особливості оподаткування для платників 
фіксованого податку 

Порівняно з іншими альтернативними системами оподатку-
вання перелік податків і зборів, які не сплачуються фізичними 
особами — суб’єктами підприємницької діяльності, що сплачують 
прибутковий податок у фіксованому розмірі з придбанням патен-
ту, — значно коротший. 
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Відповідно до п. 14.1 ст. 14 Декрету [40] до цього переліку 
включені: 

1) нарахування на фонд оплати праці; 
2) відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і 

утримання автомобільних доріг загального користування України, 
встановлені відповідно до Закону України "Про джерела фінансу-
вання дорожнього господарства України"; 

3) податок на промисел; 
4) збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслід-

ків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; 
5) збір на обов’язкове соціальне страхування; 
6) збір до Фонду соціального захисту інвалідів України; 
7) плата за торговий патент згідно з Законом України 

"Про патентування деяких видів підприємницької діяльності". 
При цьому слід звернути увагу, що від цих податків згідно 

Декрету звільняється не тільки сам платник фіксованого 
податку, але й особи, які перебувають з ним у трудових 
відносинах, а також члени його сім’ї, які беруть участь у 
підприємницькій діяльності. На відміну від спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності в даному випадку не 
застосований термін "не є платниками", тобто і громадянин-
підприємець, і наймані робітники, хоча й звільняються від сплати, 
але залишаються платниками відповідних податків і зборів. 

Якщо докладно розібратися в цьому пільговому режимі опо-
даткування, виявляється, що реальних податкових пільг у плат-
ників фіксованого прибуткового податку не так уже й багато. 

Термін "нарахування на фонд оплати праці", хоча його 
зміст цілком зрозумілий, все ж таки в чинних законодавчих актах з 
питань оподаткування не визначений. Хоча, з точки зору звичай-
ної логіки, очевидно, що фонд оплати праці є базою для нараху-
вання збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання, всіх трьох видів внесків на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та прибуткового податку з громадян. 
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Щодо самого громадянина-підприємця, то він отримує не 
оплату праці, а підприємницький доход, тобто при буквальному 
сприйнятті ця норма не може бути застосована до платника 
фіксованого прибуткового податку. 

Пенсійний фонд не заперечує проти звільнення таких підпри-
ємців та їх найманих робітників від сплати зборів на обов’язкове 
державне пенсійне страхування, що нараховуються на їх дохо-
ди [253]. Аргументом для такого підходу є те, що 10 відсотків суми 
надходжень від фіксованого прибуткового податку спрямовується 
в Пенсійний фонд України, тобто ці надходження певною мірою 
компенсують його втрати від несплати зборів. Наймані робітники 
також не повинні сплачувати внески на обов’язкове державне 
пенсійне страхування, що утримуються роботодавцем з їх 
доходів. 

На відміну від "традиційних" зборів підстав для звільнення 
платників фіксованого прибуткового податку від зборів з окремих 
господарських операцій немає, тому що вони мають іншу базу 
оподаткування. 

Незважаючи на те, що платники фіксованого прибуткового 
податку звільнені від збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування, реєстрація в органах Пенсійного фонду для них 
залишається обов’язковою [125]. Сплата прибуткового податку в 
фіксованому розмірі звільняє громадян-підприємців тільки від 
подання квартального звіту в органи Пенсійного фонду (за умови 
відсутності в них найманих робітників). 

Інша ситуація складається з внесками на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування. Позиція 
Держкомпідприємництва і Міністерства праці та соціальної 
політики України [319] полягає в тому, що платники фіксованого 
прибуткового податку за наявності найманих робітників мають 
сплачувати внески, які нараховуються на доходи найманих 
робітників. Наймані робітники також не звільняються від соціальних 
внесків. Аргументовано такий висновок тим, що Декретом [40] 



 432 

розподіл сплаченої суми фіксованого податку на користь 
відповідних фондів не передбачений. 

Виходячи з цього, суб’єкти підприємницької діяльності, що не 
використовують працю найманих працівників і обрали спосіб опо-
даткування своїх доходів за фіксованим розміром податку шляхом 
придбання патенту, не мають права на матеріальне забезпечення 
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими народженням та похованням [108]. Право на таке 
забезпечення вони можуть отримати тільки в разі реєстрації в 
органах Фонду і сплати внесків на добровільних засадах. 

Однак слід погодитися з точкою зору І. Журавської [64], що 
такий фіскальний підхід цілком базується на формальних ознаках 
і суперечить духу Декрету. 

Особливо слід зупинитися на взаємозв’язку фіксованого і 
"звичайного" прибуткового податку. Відповідно до ст. 14 Декре-
ту [40] доходи громадянина, одержані від здійснення підприєм-
ницької діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не 
включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу 
за підсумками звітного року, а сплачена сума фіксованого податку 
є остаточною і не включається до перерахунку загальних подат-
кових зобов’язань такого платника податку або осіб, які перебу-
вають з ним у трудових відносинах, чи членів його сім’ї, що беруть 
участь у підприємницькій діяльності. 

Ця норма стосується лише доходів громадянина підприємця 
від тієї підприємницької діяльності, для здійснення якої придбаний 
патент. Але якщо підприємець має будь-які інші доходи (в тому 
числі за місцем основної роботи, не за місцем основної роботи 
або від здійснення іншої підприємницької діяльності чи доходи, 
прирівняні до останніх), вони оподатковуватимуться на загальних 
підставах, включатимуться до річного перерахунку та підлягати-
муть декларуванню в загальновстановленому порядку. 

Перерахунок прибуткового податку при сплаті його у фіксо-
ваному розмірі з придбанням патенту не здійснюється в тому 
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випадку, якщо платник податку в період, за який була здійснена 
оплата за якимись причинами не вів підприємницької діяльності. 
Але, якщо такий громадянин тимчасово припинив діяльність з 
поважних причин з попереднім повідомленням органу податкової 
служби, не сплативши при цьому фіксований податок і не одер-
жавши патент, — підстави для стягнення податку відсутні. 

Якщо платник здійснював діяльність з частковою сплатою 
протягом року прибуткового податку авансовими платежами, а 
залишок — за фіксованим податком, річні перерахунки здійсню-
ються тільки за фактично відпрацьований період за авансовими 
платежами незалежно від наявності доходів за місцем основної 
роботи. 

На доходи громадян, одержані від здійснення підприємницької 
діяльності, у разі сплати ними фіксованого податку, не поши-
рюються положення статей 5 (доходи, що не включаються до 
сукупного оподатковуваного доходу) та 6 (пільги у вигляді вира-
хувань з сукупного оподатковуваного доходу або його зменшення) 
Декрету [40]. Але до інших доходів, які отримує зареєстрована 
підприємцем фізична особа, ці пільги застосовуються в зви-
чайному режимі. 

Серйозна суперечність між Декретом та Інструкцією [96] сто-
сується оподаткування прибутковим податком доходів найманих 
робітників та членів сім’ї підприємця, що приймають участь в 
здійсненні підприємницької діяльності. Незважаючи на те, що 
п. 14.1 Декрету передбачене звільнення від нарахувань на фонд 
оплати праці як самого підприємця — платника фіксованого при-
буткового податку, так і найманих робітників, включаючи членів 
його сім’ї, в п. 14.4 Інструкції міститься норма прямо протилежного 
змісту: платник фіксованого податку не звільняється від 
обов’язку нарахування, утримання та перерахування до 
бюджету прибуткового податку з доходів, які виплачуються 
найманим працівникам (особам, які перебувають з ним у 
трудових відносинах, чи членам його сім’ї, які беруть участь у 
підприємницькій діяльності). 
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На думку автора, ця ситуація є класичним прикладом 
конфлікту інтересів, а пріоритет у даному випадку повинна мати 
норма законодавчого акту, а не відомчої інструкції. 

Звільнення платників фіксованого прибуткового податку від 
зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 
автомобільних доріг загального користування України та 
збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту 
населення було актуальним на момент введення цієї 
альтернативної системи оподаткування, але після того, як 
стягнення цих зборів було скасовано для всіх платників, ці пільги 
повністю втратили сенс. 

Ще дві пільги: щодо податку на промисел та збору до Фон-
ду України соціального захисту інвалідів для цієї категорії 
платників також існують чисто номінально. Справа в тому, що 
громадяни-підприємці не підпадають під визначення платників цих 
двох платежів. 

Платниками податку на промисел (ст. 1 Декрету [42]) визна-
чені громадяни України, іноземні громадяни та особи без грома-
дянства як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця 
проживання в Україні, якщо вони не зареєстровані як суб’єкти 
підприємництва і здійснюють несистематичний (не більше чотирьох 
разів протягом календарного року) продаж вироблених, перероб-
лених та куплених речей, товарів, інших видів продукції. 

Відповідно до ст. 20 Закону [18] штрафні санкції (але не збір, 
як це визначено Декретом) до Фонду України соціального захисту 
інвалідів сплачуються, по-перше, підприємствами (об’єднаннями), 
установами і організаціями незалежно від форми власності й 
господарювання, де кількість працюючих інвалідів менша, ніж 
установлено нормативом; а по-друге, встановлений ст. 19 цього 
закону норматив дорівнює 4% від загальної чисельності працюю-
чих, а якщо працює від 15 до 25 чоловік — у кількості одного 
робочого місця. Нагадаємо, що кількість найманих робітників для 
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платника фіксованого прибуткового податку не може перевищу-
вати 5 осіб. 

Найменш проблематичним є звільнення платників фіксованого 
прибуткового податку від плати за торгові патенти. Ця норма 
врегульована двома законодавчими актами: не тільки ст. 14 Декре-
ту [40], але й п. 1.3 ст. 1 Закону [13], відповідно до якого фізичні 
особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють 
торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачують ринковий 
збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх 
форм власності. Тому на практиці проблем відносно цієї пільги не 
виникає. 

Декретом [40] не передбачений який-небудь спеціальний 
режим оподаткування ПДВ для фізичних осіб, що здійснюють під-
приємницьку діяльність зі сплатою прибуткового податку в фіксо-
ваному розмірі. Але все ж таки вони не є платниками цього подат-
ку на підставі п. 2.3 Закону [12], яким передбачене виключення з 
числа платників ПДВ фізичних осіб, що здійснюють на митній 
території України підприємницьку діяльність з торгівлі на умовах 
сплати ринкового збору в порядку, встановленому законодавством. 

Позиція ДПАУ з приводу цього питання, незважаючи на 
достатньо чітку норму законодавчого акту, неодноразово зміню-
валася. В 1999 році ДПАУ в одному з своїх листів [155] зробила 
висновок, що фізична особа, яка створюється як суб’єкт підпри-
ємницької діяльності після 01.10.97 р. та здійснює торгівлю на 
умовах сплати ринкового збору, повинна бути зареєстрована як 
платник ПДВ та сплачувати такий податок незалежно від 
фактично досягнутих обсягів. Але після того, як Комітет Верховної 
Ради України з питань фінансів і банківської діяльності [240] 
назвав цей висновок "некоректним і непрофесійним" і висловив 
діаметрально протилежну думку, ДПАУ [166, 169] змінила свій 
підхід і визнала, що платники фіксованого податку не повинні в 
обов’язковому порядку реєструватися як платники ПДВ. 

Виходячи з норми п. 2.2 Закону [12], ДПАУ визнає, що Сві-
доцтво платника ПДВ у разі переходу фізичної особи — суб’єкта 
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підприємницької діяльності — на сплату фіксованого прибуткового 
податку і за умови сплати ринкового збору, підлягає анулюван-
ню [183]. В іншому листі [196] робиться ще більш категоричний 
висновок: фізичні особи, які здійснюють торгівлю на умовах 
сплати ринкового збору та одночасно мають патент, що засвідчує 
сплату фіксованого податку, не тільки не підпадають під 
визначення платників ПДВ, але й не можуть бути 
зареєстрованими як платники цього податку навіть за власним 
бажанням. З цього приводу слід зауважити, що Закон [12] не 
містить норми, яка б прямо забороняла реєстрацію цих платників. 

3.3.4. Порядок застосування, облік і звітність 

Свідоцтвом про право застосування фіксованого прибутко-
вого податку є патент, який громадянин-підприємець має придбати 
до початку діяльності за цією альтернативною системою оподат-
кування. Патент видається органом державної податкової служби 
за місцем реєстрації фізичної особи суб’єкта підприємницької 
діяльності незалежно від того, де фактично ця діяльність 
провадиться. 

Перейти на сплату фіксованого прибуткового податку підпри-
ємці можуть як безпосередньо після отримання свідоцтва про 
державну реєстрацію суб’єктом підприємницької діяльності, так і в 
будь-який інший період, коли вони вже працюють, застосовуючи 
звичайну систему оподаткування. 

Заява на одержання Патенту подається в довільній формі та 
повинна містити такі реквізити: 

прізвище, ім’я, по батькові заявника — платника податку; 
ідентифікаційний номер платника податку з Державного 

реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових 
платежів; 

місце здійснення діяльності (вказується конкретний ринок або 
обумовлюється можливість здійснення підприємницької діяльності 
на всій території України); 
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вид діяльності (наприклад, роздрібна (дрібнооптова) торгівля 
на ринках, надання супутніх такому продажу послуг); 

перелік (прізвище, ім’я та по батькові) і ідентифікаційні номе-
ри осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником 
податку, або членів його сім’ї, що беруть участь у здійсненні 
підприємницької діяльності; 

інформацію про доходи платника податку від здійснення під-
приємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотриман-
ня таких доходів. 

Податковий орган за місцем проживання громадянина-під-
приємця на підставі документа, що засвідчує сплату фіксованого 
податку в розмірі, встановленому відповідною місцевою радою як 
для самостійної діяльності, так і в розмірі 50 відсотків за кожну 
особу, зобов’язаний видати патент протягом трьох робочих днів з 
дня прийняття оформленої належним чином заяви від платника. 
Попередня перевірка достовірності даних, зазначених у заяві про 
доходи громадянина від здійснення підприємницької діяльності, 
або даних про їх неотримання податковим органом не здійсню-
ється. Відповідальність за достовірність таких даних несе платник 
податку відповідно до законодавства України. 

Форма патенту і Порядок його заповнення встановлені 
Наказом ДПАУ від 25 березня 1998 р. №137 [300]. 

Відповідно до п. 4 Порядку в формі патенту заповнюються 
такі реквізити: 

у рядку 1 "Виданий суб’єкту підприємницької діяльності без 
створення юридичної особи" — відображається ідентифікаційний 
номер, прізвище, ім’я та по батькові платника податку; 

у рядку 2 "Термін дії патенту" — відображається дата (число, 
місяць літерами, рік) початку дії патенту і дата, після якої закін-
чується дія патенту; 

у рядку 3 "Місце здійснення підприємницької діяльності" — 
відображається територіальне розташування місця проведення 
підприємницької діяльності, де патент є чинним; 
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у рядку 4 "Вид діяльності" — зазначається вид підприєм-
ницької діяльності; 

у рядку 5 "Сума фіксованої плати прибуткового податку за 
патент" — відображається фактично сплачена за термін дії 
патенту сума фіксованої плати прибуткового податку за патент, 
включаючи сплачену суму податку за осіб, зазначених у рядку 6 
патенту; 

у рядку 6 "Особи, які перебувають у трудових відносинах з 
платником податку, або члени його сім’ї, які беруть участь у підпри-
ємницькій діяльності" — відображаються прізвище, ім’я, по батькові 
осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, 
або членів його сім’ї, що беруть участь у підприємницькій діяльності; 

у рядку 7 "Назва податкового органу, що видав патент" — 
зазначається назва державної податкової інспекції, прізвище керів-
ника, який підписав патент, число, місяць, рік. 

Момент переходу на сплату прибуткового податку за фіксо-
ваним розміром чинним законодавством чітко не визначений, але 
у ст. 14 Декрету [40] зазначено, що патент видається на строк від 
одного до дванадцяти календарних місяців за вибором платника 
фіксованого податку. На практиці це означає, що підприємець 
може придбати патент з початку або з будь-якої дати будь-якого 
місяця року. 

Такий порядок не відповідає чинному законодавству, яким 
для громадян-підприємців в якості базового встановлений квар-
тальний податковий період. Виходячи з цього, доцільніше було б 
встановити моментом переходу на фіксований прибутковий пода-
ток початок будь-якого кварталу, але така норма ані Декре-
том [40], ані Інструкцією [96] не передбачена. 

Фіксований прибутковий податок є, мабуть, єдиним податком 
(не враховуючи податків, що сплачуються під час виникнення 
об’єкта оподаткування: мита, державного мита, збору за видачу 
ордера на квартиру та ін.), за яким не встановлена тривалість 
податкового періоду. Той факт, що платник податку може спла-
тити його за строк від одного до 12 місяців за своїм вибором, 
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означає, що тривалість податкового періоду встановлюється 
платником самостійно. 

Такий порядок слід віднести до переваг фіксованого прибут-
кового податку. У випадку, якщо підприємець, що сплачує прибут-
ковий податок за фіксованим розміром з придбанням патенту, на 
період своєї відпустки (чи з іншої причини) не оплатив черговий 
платіж за патент, він автоматично переходить на звичайну систе-
му оподаткування і протягом цього періоду (до того моменту, коли 
він знову сплатить за патент) він має сплачувати прибутковий 
податок авансом з оцінного доходу з обов’язковим веденням облі-
ку і поданням декларації. 

Незважаючи на це, застережень щодо неподання декларацій 
платниками фіксованого податку до статей 14 і 19 Декрету, якими 
визначено порядок подання декларацій фізичними особами — 
суб’єктами підприємницької діяльності — про одержані доходи, не 
внесено. 

Чинним законодавством встановлена тривалість звітного 
періоду, яка дорівнює для таких платників, як і для інших 
фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, — одному 
кварталу. Згідно з ст. 14 Декрету [40], громадяни, які займаються 
підприємницькою діяльністю, надають податковому органу 
декларації за наслідками кожного звітного кварталу, а також 
звітного року в строки, встановлені законом. 

У декларації платник фіксованого податку щодо доходів, які 
одержані від здійснення підприємницької діяльності за фіксованим 
розміром податку, зазначає лише період, у якому він працював за 
фіксованим податком, розмір валового доходу та суму сплаченого 
за звітний період фіксованого податку [224]. 

Конкретні строки подання декларації передбачені п. 14.4 
Інструкції [96], відповідно до якого декларація складається наростаю-
чим підсумком з початку року і подається протягом 40 календар-
них днів, наступних за останнім календарним днем звітного (подат-
кового) кварталу, тобто не пізніше: 10 травня — за I квартал, 
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9 серпня — за перше півріччя, 9 листопада — за 9 місяців, 9 лютого 
наступного року — за звітний рік. 

Як бачимо, ці строки не відповідають загальним принципам, 
встановленим Законом України "Про порядок погашення зобов’я-
зань платників податків перед бюджетами та державними цільо-
вими фондами" [10], в частині строків подання річної декларації 
(строк її подання для прибуткового податку з громадян, різнови-
дом якого є фіксований прибутковий податок, — до 1 квітня року, 
що наступає за звітним). 

Особливої уваги заслуговує організація обліку у громадян-
підприємців, які сплачують фіксований прибутковий податок. Від-
повідно до ст. 14 Декрету [40] у разі сплати фіксованого податку 
платник такого податку звільняється від ведення обов’язкового 
обліку доходів і витрат. 

Ця норма конкретизована в п. 14.1.2 Інструкції [96], яким 
уточнено, що звільнення від ведення обов’язкового обліку доходів 
і витрат стосується тільки тих доходів і витрат, які безпосередньо 
пов’язані з цією діяльністю. Доходи, що отримуються від здійснен-
ня інших видів підприємницької діяльності, підлягають обліку, 
оподаткуванню і декларуванню у загальному порядку. 

На підставі цієї норми ДПАУ [149] роз’яснила, що платники фіксо-
ваного податку звільняються від виставлення ними цінників на товар, 
а також від ведення книги обліку доходів і витрат за формою №10. 

Разом з тим норма про скасування обов’язкового обліку дохо-
дів і витрат не відповідає обмеженню за масштабами підприєм-
ницької діяльності, додержання якого є однією з обов’язкових 
умов застосування фіксованого прибуткового податку. Крім того, 
без ведення податкового обліку неможливим є обґрунтоване 
заповнення декларації платниками. 

Наявність такої суперечності в тексті Декрету [40] може озна-
чати те, що податкові органи мають самостійно доводити факт 
недодержання цього обмеження, але без застосування непрямих 
методів визначення податкових зобов’язань це уявляється прак-
тично неможливим. 
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Незважаючи на необов’язковість ведення обліку, на практиці 
посадові особи органів державної податкової служби все ж таки 
вимагають, щоб платники фіксованого податку під час доставки 
товару до місця торгівлі (чи з місця придбання до місця збере-
ження) мали при собі: 

документ, що засвідчує реєстрацію як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності; 

документ, що підтверджує сплату податку, зокрема патент 
про сплату фіксованого податку; 

документи, що підтверджують походження товару (товарний 
чек, накладну, квитанцію і т. ін.). 

Зі звільненням платників фіксованого податку від обов’язко-
вого ведення обліку доходів і витрат зв’язана ще одна проблема. 

Обов’язок щодо надсилання відомостей за формою №2 при 
виплаті протягом календарного року доходів громадянам не за 
місцем їх основної роботи, в тому числі фізичним особам — 
суб’єктам підприємницької діяльності без створення юридичної 
особи, — встановлений ст. 12 Декрету [40]. Цей порядок є загальним 
і не залежить від обраного цими особами способу оподаткування 
доходів, одержаних від здійснення підприємницької діяльно-
сті [190]. За неподання таких відомостей посадові особи підпри-
ємств, організацій, установ та фізичні особи — суб’єкти 
підприємницької діяльності — несуть адміністративну 
відповідальність згідно з чинним законодавством. 

Зокрема, відповідно до Закону України "Про державну подат-
кову службу в Україні" (ст. 11) на посадових осіб підприємств, 
установ і організацій, а також на фізичних осіб — суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, які виплачували доходи, винних у непові-
домленні або несвоєчасному повідомленні державним 
податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про 
доходи громадян, — накладається адміністративний штраф у 
розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за 
ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 
адміністративному стягненню за одне із зазначених 
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правопорушень, — у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Разом з тим стаття 14 Декрету [40] звільняє платників фіксо-
ваного податку від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат. 

Слід погодитися з думкою Держкомпідприємництва [271], що 
на сьогоднішній день не існує жодного законодавчого акта, який 
би зобов’язував продавців оптового ринку надавати покупцеві 
інформацію про себе та первинні документи на товар, а тому це 
робить неможливим виконання вимог ст. 12 Декрету [40]. 

Враховуючи важливість цієї проблеми, Держкомпідприємни-
цтва пропонує доповнити ст. 14 Декрету нормою наступного змісту: 
"На доходи громадян, отримані від здійснення підприємницької 
діяльності, у випадку сплати ними фіксованого прибуткового 
податку не поширюються положення ст. 12 Декрету". 

Таке доповнення, якщо воно буде внесене, може вирішити 
ще одну проблему — надсилання до органів податкової служби 
довідок за ф. №2 про доходи, отримані громадянами (не зареєст-
рованими як суб’єкти підприємницької діяльності), які працюють за 
трудовими або виконують роботи (надають послуги) за цивільно-
правовими договорами. 

У сфері розрахунків зі споживачами платники фіксованого 
прибуткового податку діють на тих же умовах, що й платники 
інших альтернативних систем оподаткування. Тобто, відповідно 
до п. 9.5 ст. 9 Закону [29] та податкового роз’яснення [286], 
реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не 
застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) суб’єктами 
підприємницької діяльності — фізичними особами, оподаткування 
доходів яких від такої діяльності здійснюється за фіксованим 
розміром податку шляхом придбання патенту відповідно до 
законодавства з питань оподаткування прибутковим податком з 
громадян, якщо такі суб’єкти не здійснюють продаж підакцизних 
товарів (крім пива на розлив). 

При продажу підакцизних товарів (крім пива на розлив) фізич-
ні особи — платники єдиного, фіксованого податків, суб’єкти 
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підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий 
патент, повинні використовувати розрахункові книжки разом з кни-
гами обліку розрахункових операцій або, за їх бажанням, належним 
чином зареєстровані реєстратори розрахункових операцій. 

На відміну від єдиного податку та спецпатенту надходження 
від фіксованого прибуткового податку зараховуються до міс-
цевого бюджету (90%) за місцем проживання платника та до 
Пенсійного фонду (10%). Таким чином, відрахування від сум 
сплаченого фіксованого прибуткового податку до державного 
бюджету, а також у фонди загальнодержавного соціального страху-
вання чинним законодавством не передбачене, що створює певні 
проблеми з точки зору соціального забезпечення. 

Ще однією специфічною рисою організації підприємницької діяль-
ності зі сплатою фіксованого прибуткового податку є те, що відповід-
но до ст. 14 Декрету [40] здійснення торговельної діяльності у сфері 
роздрібної (дрібнооптової) торгівлі таким платником, а також особа-
ми, які перебувають з ним у трудових відносинах, або членами його 
сім’ї, які беруть участь у такій діяльності, не потребує отримання 
ліцензії. Незважаючи на те, що торговельна діяльність ліцензуванню 
в загальному випадку не підлягає, чинним законодавством встанов-
лена обов’язковість ліцензування виробництва та продажу окремих 
товарів (наприклад алкогольних виробів). Щодо застосування цієї 
норми існують протилежні думки фахівців [267], однак, на думку авто-
ра, пріоритет мають норми спеціального законодавства з питань 
ліцензування та державного регулювання торгівлі окремими 
товарами. 

У разі втрати патенту державна податкова інспекція видає 
безплатно платнику податку дублікат патенту на підставі письмо-
вої заяви та довідки органів Міністерства внутрішніх справ України 
або інших уповноважених державних органів. 

Передача оригіналу патенту іншим фізичним особам не 
дозволяється. Особам, які перебувають у трудових відносинах з 
платником податку, або членам його сім’ї, які беруть участь у 
підприємницькій діяльності, видаються безплатно завірені 
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керівником державної податкової інспекції або його заступником 
фото- або ксерокопії патенту. Патент дійсний за наявності 
паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу. 

У разі подовження терміну дії патенту про це на 
зворотному боці оригіналу патенту за підписом керівника, а в разі 
його відсутності — заступника керівника державної податкової 
інспекції, що видала патент, робиться відмітка: "Термін дії 
патенту подовжено з (число, місяць (літерами), рік) по (число, 
місяць (літерами), рік) на підставі (назва документа про сплату 
фіксованого податку)". 

На відміну від інших альтернативних систем оподаткування 
чинним законодавством не передбачене повернення патенту 
після закінчення строку його дії. 

Система санкцій, що накладаються на платників 
фіксованого податку за порушення в сфері оподаткування та 
державного регулювання їх діяльності (в тому числі скасування 
патенту), наведена в табл. 3.12. 

Особливо слід звернути увагу на дотримання обмеження 
щодо чисельності найманих робітників. За порушення цієї норми 
платники фіксованого податку позбавляються права застосову-
вати фіксовану ставку податку протягом 12 календарних місяців, 
наступних за місяцем вчинення порушення, та сплачують штраф у 
розмірі повної суми фіксованого податку з розрахунку за місяць за 
кожну особу, відомості про яку не внесено до патенту. 

Наприклад, розмір фіксованого податку встановлено місце-
вою радою в сумі 100 грн. на місяць. Перевіркою встановлено, 
що платник фіксованого податку не зазначив у заяві на одер-
жання патенту двох осіб, які перебували з ним у трудових 
відносинах. 

Таблиця 3.12 
 

Відповідальність платників фіксованого прибуткового 
податку 

 

Порушення Вид відповідальності 



 445 

За дорученням або від 
імені платника фіксо-
ваного податку здійсню-
ється торгівля особою, 
відомості про яку не 
внесені до патенту 

Позбавлення громадянина-підприємця права засто-
совувати фіксовану ставку податку протягом 
12 календарних місяців, наступних за місяцем 
вчинення порушення [40, ст. 14] 
Штраф у розмірі повної суми фіксованого податку 
в розрахунку за місяць за кожну особу, відомості 
про яку не внесені до патенту [40, ст. 14] 
За рішенням керівника податкового органу патент 
(придбаний для сплати прибуткового податку за фік-
сованою ставкою) може бути скасований (з його вилу-
ченням) до закінчення строку його дії [40, ст. 14] 

Здійснення торгівлі ліке-
ро-горілчаними та тютю-
новими виробами плат-
ником фіксованого по-
датку, особами, які пе-
ребувають з ним у тру-
дових відносинах, а 
також членами його 
сім’ї, які беруть участь 
у підприємницькій 
діяльності 

Штраф у розмірі 200% вартості одержаної для 
оптової торгівлі партії товару, але не менше за 
100 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян [20, ст. 14]. Для роздрібної торгівлі — 
фінансові санкції не встановлені  

За рішенням керівника податкового органу патент 
(придбаний для сплати прибуткового податку за 
фіксованою ставкою) може бути скасовано (з 
його вилученням) до закінчення строку його 
дії [40, ст. 14] 

Продаж підакцизних това-
рів без застосування РРО 

Фінансова санкція у п’ятикратному розмірі вартості 
проданих товарів (наданих послуг) [29, ст. 9, 17] 

Порушення строку реєст-
рації страхувальника як 
платника внесків на за-
гальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання або 
несвоєчасність сплати 
страхових внесків 

Страхувальник сплачує недоїмку, пеню та штраф 
у розмірі 50 відсотків від суми належних до 
сплати страхових внесків за весь період, який 
минув з дня, коли страхувальник повинен був 
зареєструватися  

Неповна сплата внес-
ків на загальнообов’яз-
кове державне соці-
альне страхування  

Страхувальник сплачує суму недоїмки, пеню та 
штраф у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної 
плати, на яку нараховуються страхові внески, а в разі 
повторного порушення — у трикратному розмірі 
зазначеної суми  
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За це порушення платник фіксованого податку повинен спла-
тити штраф у розмірі 200 грн. (100 грн. × 2 особи), тобто у розмірі 
повної суми фіксованого податку, встановленого місцевою радою, 
з розрахунку на місяць за кожну особу [151]. 

3.4. Оцінка доцільності застосування 
альтернативних систем фізичними особами — 
суб’єктами підприємницької діяльності 

Одночасне існування трьох альтернативних систем оподатку-
вання, які можуть бути застосовані громадянами-підприємцями, 
потребує обґрунтування рішення щодо вибору однієї з них або 
про недоцільність зміни системи оподаткування. 

Принциповий методичний підхід до вирішення цієї проблеми 
відносно юридичних осіб розглянутий у розділі 2.4, але він має 
бути дещо модифікований і спрощений у зв’язку зі специфікою 
діяльності громадян-підприємців та особливостями 
оподаткування їх діяльності за кожною з альтернативних систем 
оподаткування. 

Процес оцінки доцільності зміни системи оподаткування для 
фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності — склада-
ється з чотирьох послідовних етапів (рис. 3.16). 

На першому етапі оцінки слід визначити існуючі недоліки зви-
чайної системи оподаткування та з’ясувати мотиви її зміни. Основним 
завданням цього етапу є отримання відповіді на запитання: "Що 
може дати застосування альтернативної системи оподаткування?" 

Для цього необхідно проаналізувати з урахуванням конкрет-
них умов здійснення підприємницької діяльності основні переваги 
альтернативних систем оподаткування та зв’язані з їх реалізацією 
додаткові можливості, а також недоліки цих систем (порівняно з 
прибутковим податком та між собою) й додаткові обмеження, що 
їх може спричинити відмова від традиційного оподаткування. 
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1.	Çàãàëüíèé	àíàë³ç	÷èííèê³â,	ùî	âïëèâàþòü	íà	äîö³ëüí³ñòü
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2.	Ïåðåâ³ðêà	â³äïîâ³äíîñò³	íàÿâíèõ	òà	ïåðñïåêòèâíèõ	óìîâ	çä³éñíåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿	ä³ÿëüíîñò³	âèìîãàì	àëüòåðíàòèâíèõ	ñèñòåì

3.	Ðîçðàõóíîê	ïîð³âíÿëüíîãî	åêîíîì³÷íîãî	åôåêòó	â³ä	çàñòîñóâàííÿ
êîæíîãî	ç	ìîæëèâèõ	âàð³àíò³â	àëüòåðíàòèâíîãî	îïîäàòêóâàííÿ

4.	Ïðèéíÿòòÿ	ð³øåííÿ	ïðî	çàñòîñóâàííÿ	êîíêðåòíîãî	âàð³àíòà
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êîíêðåòíîãî	âàð³àíòà	àëüòåðíàòèâíîãî	îïîäàòêóâàííÿ  
 

Рис. 3.16. Етапи процесу оцінки доцільності  
застосування альтернативних систем оподаткування 

громадянами-підприємцями 
 

Основні чинники, які зумовлюють доцільність застосування 
альтернативних систем оподаткування громадянами-підприєм-
цями, наведені в табл. 3.13. 

 

Таблиця 3.13 
 

Переваги альтернативних систем оподаткування  
фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності 
 

Позитивні 
чинники 

Спрощена система 
оподаткування 

Спецпатент 
Фіксований 
податок 

1 2 3 4 

Скорочення 
нормативної 
бази оподатку-

вання 

Кількість законодавчих та нормативних актів, що регу-
люють оподаткування фізичних осіб, суттєво скорочу-
ється. Норми Закону України "Про оподаткування при-
бутку підприємств" не застосовуються. Як наслідок — 
зменшення вірогідності помилок і потенційних санкцій 

Спрощення по-
даткової звітно-
сті за основним 
податком 

Щоквартально пода-
ється звіт за спроще-
ною формою 

Подання звітно-
сті не передбачене 

Щоквартально 
подається дек-
ларація із зазна-
ченням обсягів 
діяльності 
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Продовження табл. 3.13 
 

1 2 3 4 
Можливість 
самостійного 
прийняття рі-
шення щодо 
реєстрації 

платником ПДВ 

Рішення приймається 
платником при подан-
ні заяви 

Не передбачена 
Не передба-

чена 

Скорочення 
кількості подат-
ків і зборів, що 
сплачує грома-
дянин-підпри-
ємець. При 
застосуванні 

відповідної аль-
тернативної 
системи опо-
даткування не 
сплачуються 

ПДВ (якщо платник 
не виявив бажання заре-
єструватися платником); 
податок на доходи фі-
зичних осіб; плата за 
землю; податок на про-
мисел; збір на обов’яз-
кове соціальне 
страхування; збір на 
обов’язкове державне 
пенсійне страхування; 
внески до державного 
фонду сприяння 
зайнятості; плата за 
патент; збір за видачу 
дозволу на розміщення 
об’єктів торгівлі та 
сфери послуг  

ПДВ (крім ПДВ 
при імпорті); пода-
ток на доходи фізич-
них осіб; плата за 
землю; збір на 
обов’язкове соці-
альне страхуван-
ня; збір на 
обов’язкове 
державне пенсій-
не страхування; 
плата за патент; 
ринковий збір; збір 
за видачу дозволу 
на розміщення об’єк-
тів торгівлі та сфе-
ри послуг 

ПДВ; прибут-
ковий податок 
(за доходами, 
оподатковува-
ними фіксова-
ним податком); 
нарахування 
на фонд 
оплати праці; 
податок на 
промисел; 
збір на обов’яз-
кове 
соціальне 
страхування; 
плата за па-
тент 

Податковий 
облік витрат 

Ведеться книга обліку доходів і витрат 
Не передба-

чене 
Спрямованість 
на стимулюван-
ня зниження 
витрат 

Витрати не враховуються при обчисленні бази оподат-
кування, тому ефект від їх зниження повністю залиша-
ється у підприємця 

Спрямованість 
на стиму-

лювання роз-
витку підприєм-

ництва 

Податкові зобов’язання не залежать від розміру 
підприємницького доходу. 
Сума збільшення доходу не включається в базу 

оподаткування 
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Закінчення табл. 3.13 
 

1 2 3 4 
Невключення 
підприємницьких 
доходів до 
складу 
сукупного 

оподатковувано
го доходу 

(прибутковий 
податок) 

За діяльністю, що її 
оподатковують єди-
ним податком, прибут-
ковий податок не 
сплачується 

Податок на до-
ходи фізичних осіб 
з діяльності, за 
якою придбано 
спецпатент, не 
сплачується 

Доходи від 
підприємницької 
діяльності не 
включаються 
до складу 
сукупного 
оподатко-
вуваного дохо-
ду за підсум-
ками року 

Спосіб встанов-
лення ставки 
податку 

Встановлюються у фіксованому розмірі незалежно від 
обсягів доходу або інших результатів господарської 
діяльності за податковий період 

Діапазон зміни 
ставок 

Від 20 до 200 грн. на 
місяць 

Не встановлено Від 20 до 
100 грн. на мі-
сяць 

Можливість 
диференціації 
податкових 
ставок 

Вид діяльності Місцезнаходжен-
ня, асортимент то-
варів або вид побу-
тових послуг, пло-
ща приміщення 

Територіаль-
не розташуван-
ня місця тор-
гівлі (ринку) 

 
Разом з тим існують і фактори, які стримують чи можуть стри-

мувати громадян-підприємців від зміни системи оподаткування. 
Основними з них є: 

1) слабка узгодженість законодавчих та нормативних актів, 
що регулюють застосування альтернативних систем оподаткуван-
ня з іншими законодавчими актами в цій сфері, що спричиняє 
двоїстість трактування окремих норм і підвищує рівень невизначе-
ності податкових наслідків здійснення окремих операцій. Особли-
во гостро ця проблема стоїть при застосуванні спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва; 

2) встановлення податкових зобов’язань у фіксованому роз-
мірі, що слід розцінювати не тільки як позитивний (з точки зору 
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стимулювання розвитку підприємництва), але й як негативний чин-
ник, тому що у випадку припинення діяльності податкові зобов’я-
зання платника не зменшуються; 

3) відсутність зв’язку податкових зобов’язань з кінцевими 
показниками підприємницької діяльності, що робить неможливим 
зменшення податкових зобов’язань платника на розмір фактично 
понесених витрат. Тому зі зменшенням рентабельності підприєм-
ницької діяльності знижується й ефект застосування альтернатив-
них систем. Той факт, що витрати не враховуються при обчисленні 
бази оподаткування, призводить до неможливості врахування 
нерівномірності витрат (наприклад, при сезонному характері діяль-
ності) й перенесення збитків в межах календарного року; 

4) відсутність спрямованості жодної з альтернативних систем 
оподаткування на стимулювання інвестиційної діяльності грома-
дян-підприємців, що не передбачає можливості зменшення подат-
кових зобов’язань у зв’язку з придбанням основних фондів для 
здійснення підприємницької діяльності; 

5) зв’язок податкових зобов’язань за альтернативними подат-
ками з кількістю найманих робітників (крім спеціального торгового 
патенту), який висуває додаткові вимоги щодо забезпечення 
відповідного рівня продуктивності їх праці; 

6) встановлення податкових ставок органами місцевого само-
врядування (а не відповідними законодавчими актами), що призво-
дить до посилення суб’єктивного фактора; 

7) право органів місцевого самоврядування переглядати та 
змінювати ставки альтернативних податків, що спричиняє віднос-
ну нестабільність базових умов оподаткування; 

8) порядок сплати податків за альтернативними системами, 
який передбачає попередню (авансову) сплату податкових 
зобов’язань, що призводить до необхідності постійного кредиту-
вання місцевих бюджетів та відволікає обігові кошти суб’єктів 
підприємницької діяльності; 

9) "автоматичне" звільнення платників спецпатенту та фіксо-
ваного прибуткового податку від ПДВ, що означає неможливість 
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формування податкового кредиту (а оскільки ці суб’єкті господа-
рювання не сплачують прибутковий податок з відповідних підпри-
ємницьких доходів, — вони не в змозі зменшити податкові 
зобов’язання будь-яким іншим чином). Крім того, позбавлення їх 
можливості реєстрації в якості платників ПДВ не дозволяє їм 
отримувати бюджетне або експортне відшкодування. 

Ще одним негативним чинником застосування альтернативних 
систем оподаткування є наявність відповідних обмежень та спеціальних 
умов, дотримання яких є обов’язковим при зміні податкової системи. 

Тому основним змістом другого етапу оцінки є перевірка 
відповідності наявних та перспективних умов здійснення підпри-
ємницької діяльності вимогам відповідних альтернативних систем 
оподаткування. Завданням цього етапу є отримання відповіді на 
запитання: "Чи існують у платника необхідні умови для 
застосування хоча б однієї з альтернативних систем?" 

Рекомендована послідовність і зміст другого етапу оцінки 
наведені на рис. 3.17. 

Оцінка ведеться паралельно за трьома напрямками, які відпові-
дають одному з трьох варіантів альтернативного оподаткування. Разом 
з тим слід мати на увазі, що аналіз можливості застосування спецпа-
тенту провадиться за умови, якщо ця система оподаткування введе-
на на відповідній території рішенням Кабінету Міністрів України. 

Перш за все оцінюється відповідність встановленим 
обмеженням видів діяльності, яка здійснюється громадянином-
підприємцем, далі аналізуються такі умови, як обсяги виручки, 
чисельність найманих робітників, асортиментні, а також інші 
обмеження. 

Оскільки встановлені чинним законодавством обмеження та 
умови застосування різних альтернативних систем частково взаємо-
перекриваються, дотримання умови фіксованого прибуткового 
податку щодо обсягу діяльності або чисельності найманих робіт-
ників автоматично означатиме дотримання відповідних умов за 
спецпатентом та спрощеною системою оподаткування. 
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Недотримання хоча б однієї з необхідних умов (позначка "–" 
на рисунку) означає неможливість застосування відповідної систе-
ми оподаткування. 

Íàÿâí³	òà	ïåðñïåêòèâí³	óìîâè	çä³éñíåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿	ä³ÿëüíîñò³

Îáìåæåííÿ

Äî	119	òèñ.	ãðí.Äî	500	òèñ.	ãðí.

Äî	5	îñ³áÄî	10	îñ³á

Â³äñóòí³ñòü
ïðîäàæó	ë³êåðî-
ãîð³ë÷àíèõ	òà
òþòþíîâèõ
âèðîá³â

Â³äñóòí³ñòü	ïðî-
äàæó	ë³êåðî-ãî-
ð³ë÷àíèõ	òà	òþ-
òþíîâèõ	âèðî-
á³â,	ïàëèâíî-
ìàñòèëüíèõ
ìàòåð³àë³â

Ñïëàòà
ðèíêîâîãî	çáîðó

Â³äñóòí³ñòü	áþä-
æåòíî¿	çàáîðãî-
âàíîñò³	íà	ìî-
ìåíò	ïåðåõîäó

Ìîæëèâ³ñòü
çàñòîñóâàííÿ
ô³êñîâàíîãî

ïîäàòêó

Ìîæëèâ³ñòü	ïå-
ðåõîäó	íà	ñïðî-
ùåíó	ñèñòåìó
îïîäàòêóâàííÿ

Íåìîæëèâ³ñòü	çàñòîñóâàííÿ	â³äïîâ³äíî¿
àëüòåðíàòèâíî¿	ñèñòåìè	îïîäàòêóâàííÿ

Òîðã³âëÿ	íà	ðèí-
êàõ	òà	íàäàííÿ
ñóïóòí³õ	ïîñëóã

Ä³ÿëüí³ñòü,
äîçâîëåíà	ïëàò-
íèêó	ºäèíîãî

ïîäàòêó

Òîðã³âëÿ	çà
ãîò³âêó	òà

íàäàííÿ	ïîáó-
òîâèõ	ïîñëóã

Äî	1	ìëí.	ãðí.

Çä³éñíþâàíà
ä³ÿëüí³ñòü
ï³äëÿãàº

ïàòåíòóâàííþ

Ìîæëèâ³ñòü
çä³éñíåííÿ
ä³ÿëüíîñò³	çà
ñïåöïàòåíòîì

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–
Âèäè

ä³ÿëüíîñò³

Îáñÿãè
ä³ÿëüíîñò³

×èñåëü-
í³ñòü	íàé-
ìàíèõ	ðî-
á³òíèê³â

Àñîðòè-
ìåíòí³
îáìå-
æåííÿ

Äîäàòêîâ³
óìîâè

 
 

Рис. 3.17. Послідовність оцінки можливості застосування 
альтернативних систем оподаткування 
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У випадку виявлення невідповідності законодавчо встановле-
ним вимогам слід проаналізувати можливість усунення джерел 
цієї невідповідності. 

На третьому етапі (за умови можливості застосування хоча б 
однієї з альтернативних систем оподаткування) здійснюється оцінка 
економічного ефекту від зміни системи оподаткування. Тобто в 
процесі оцінки слід знайти відповідь на запитання: "Які додаткові кош-
ти заощадить громадянин-підприємець?". При цьому в якості крите-
рію доцільності переходу пропонується зменшення сукупних подат-
кових платежів порівняно зі звичайною системою оподаткування. 

Таким чином, принципи оцінки економічного ефекту зміни 
системи оподаткування для юридичних та фізичних осіб співпа-
дають, але склад податків і зборів, що їх "заміщують" відповідні 
альтернативні податки, суттєво зміниться. 

Ще однією відмінністю від аналогічної оцінки для юридичних 
осіб є те, що кількість альтернативних способів оподаткування для 
громадян-підприємців дорівнює трьом: до єдиного податку, який у 
цьому випадку також має два різновиди — зі сплатою ПДВ або без, 
та спецпатенту додається ще й фіксований податок (сплата прибут-
кового податку у фіксованому розмірі з придбанням патенту). 

Розрахунок порівняльної економічної доцільності використання 
громадянами-підприємцями альтернативних способів оподаткування 
(табл. 3.14) провадять аналогічно до методики, описаної в розділі 2.4. 

 

Таблиця 3.14 
 

Оцінка порівняльного економічного ефекту  
від застосування громадянами-підприємцями  

альтернативних способів оподаткування, тис. грн. 
 

Показники 
Варіанти розрахунку 
1 2 3 

1 2 3 4 
Вихідні дані 
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1. Доход від здійснення підприємницької діяль-
ності 

100 85 110 

2. Витрати, пов’язані зі здійсненням підприєм-
ницької діяльності 

79,6 75 33 

3. Чистий доход 20,4 10 77 
Закінчення табл. 3.14 

 
1 2 3 4 

4. Кількість найманих працівників 2 3 5 
5. Фонд оплати найманих працівників 6,3 6,2 9,8 
6. Ставки податку для кожного з альтернатив-
них способів, встановлені органами місцевого 
самоврядування, грн. на місяць 

150 
Диферен-
ційована 

(див. ряд. 15) 
100 

Розрахунок податкових платежів, що їх не сплачують при переході 
на альтернативні способи оподаткування 

6. Прибутковий податок (за шкалою) 4,7 1,9 27,4 
7. Збір на обов’язкове державне пенсійне стра-
хування, який нараховують на виплати найма-
ним працівникам (5 × 32%)  

2 2 3,1 

8. Внески на загальнообов’язкове соціальне стра-
хування на випадок безробіття, які нараховують 
на виплати найманим працівникам (5 × 2,5%)  

0,2 0,2 0,2 

9. Внески на загальнообов’язкове соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими 
народженням і похованням, які нараховують на 
виплати найманим працівникам (5 × 2,5%) 

0,2 0,2 0,2 

10. Ринковий збір 0,5 1,3 2,1 
Розрахунок економічного ефекту 

11. Сума податків і зборів, у рахунок якої спла-
чують єдиний податок (7 + 8 + 9 + 10) 7,1 4,3 30,9 

12. Сума єдиного податку (6 + 6 × 4 × 50%) × 12 3,6 4,5 4,2 
13. Сума податків і зборів, які не сплачують у разі 
придбання спецпатенту (7 + 8 + 9 + 10 + 11) 7,6 5,5 33,0 

14. Вартість спецпатенту 4,5 6,0 6,0 
15. Сума податків і зборів, які не сплачують у 
разі сплати фіксованого податку (7 + 8 + 9 + 10) 7,1 4,3 30,9 

16. Сума фіксованого податку (6 + 6 × 4 × 50%) × 12 3,6 3,0 4,2 
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17. Зміна суми податкових платежів порівняно  
зі звичайною системою оподаткування: 

при роботі за спрощеною системою оподаткування – 3,5 +0,2 – 26,7 
при здійсненні діяльності з придбанням спецпатенту – 3,1 +0,5 – 27,0 
при сплаті прибуткового податку у фіксованому 
розмірі з придбанням патенту (фіксований податок) – 3,5 – 1,3 – 26,7 

Специфіку наведеного розрахунку визначають такі 
обставини: 

1. Діяльність з продажу товарів здійснює громадянин-підприє-
мець на ринку зі сплатою ринкового збору, що дозволяє порівняти 
усі три альтернативних способи оподаткування. У зв’язку з цим при 
звичайній системі оподаткування громадянин-підприємець не є 
платником ПДВ [12, п. 2.3] та плати за торгові патенти [13, п. 1.3]. 

2. Оскільки продаж здійснюють з прилавків ринку, збір за 
розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг не сплачується. 

3. У громадянина-підприємця ані у власності, ані в користу-
ванні немає земельних ділянок, які використовуються у підпри-
ємницькій діяльності. 

4. Добровільні внески на державне соціальне страхування 
фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності — не 
сплачує. 

5. Доходів з інших джерел громадянин-підприємець не має. 
6. У випадку роботи за спрощеною системою розглядається 

варіант, коли громадянин-підприємець не виявив бажання реєстру-
ватися як платник ПДВ. 

Отже, у першому і третьому прикладах усі розглянуті варіанти 
альтернативного оподаткування більш вигідні, ніж робота за зви-
чайною системою оподаткування. Найбільш ефективною у пер-
шому прикладі є сплата фіксованого податку, а в третьому — 
придбання спецпатенту. 

У другому прикладі єдиним економічно виправданим варіан-
том альтернативного оподаткування є сплата фіксованого подат-
ку. Перехід на єдиний податок або здійснення діяльності з при-
дбанням спецпатенту економічно недоцільні, оскільки призводять 
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до збільшення сукупних податкових платежів у порівнянні із зви-
чайною системою оподаткування. 

Змістом заключного, четвертого етапу є прийняття рішення 
про доцільність (недоцільність) відмови від звичайної системи 
оподаткування на користь однієї з альтернативних. Це рішення 
приймається на основі результатів оцінки за третім етапом, але з 
урахуванням додаткових чинників (в тому числі й суб’єктивного 
характеру), які детально проаналізовані в розділі 2.4 цієї роботи. 

4. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД 
І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ 

4.1. Альтернативні системи оподаткування 
в Російській Федерації 

Застосування альтернативних режимів оподаткування як 
один із податкових стимулів запроваджений в небагатьох 
податкових системах країн світу, серед них — Росія, США, 
Австралія та деякі інші країни [59, 320], але найбільш прийнятною 
для вивчення і порівняння з існуючою в Україні є російські системи 
альтернативного оподаткування, оскільки вони створювалися 
виходячи з подібних передумов, а структури звичайних систем 
оподаткування в наших країнах — достатньо близькі. Тому 
використання досвіду формування альтернативних методів 
оподаткування, запроваджених в Росії, дозволить, з одного боку, 
використати позитивні доробки, а з іншого — упередити можливі 
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помилки в запровадженні системного податкового стимулювання 
розвитку підприємництва. 

За початком впровадження альтернативних систем оподатку-
вання Росія значно випередила Україну. Перший законодавчий 
акт — Федеральний закон №222-ФЗ "Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприєм-
ництва" [35] — був затверджений Радою Федерації ще 29 грудня 
1995 року. 

Можливо, це пояснюється тим, що визнання важливості 
податкового стимулювання розвитку малого підприємництва в 
Росії відбулося значно раніше, ніж в Україні, а питанням 
створення сприятливого господарського клімату для дрібного 
підприємця приділялося більше уваги. 

Альтернативне оподаткування в Росії представлено двома 
системами: 

спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності для 
суб’єктів малого підприємництва та 

єдиним податком на поставлений доход, що застосовується 
для певних видів підприємницької діяльності. 

Російська спрощена система оподаткування, обліку та 
звітності для суб’єктів малого підприємництва, певною мірою, 
є аналогом українського єдиного податку, і прийняття рішення про 
перехід до неї — добровільна справа платника. 

Економічна сутність обох альтернативних систем полягає в 
тому, що при їх застосуванні платник звільнюється від обов’язків 
сплати певних податків і зборів, які замінюються сплатою єдиного 
податку (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 
 

Обов’язковість сплати податків і зборів  
при застосуванні спрощеної системи оподаткування  

в Російській Федерації [103] 
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Податки і збори, 
що залиша-
ються обов’яз-
ковими 
до сплати 

Податки і збори, що замінюються  
сплатою єдиного податку 

Федеральні податки і збори 
Регіональні та міс-
цеві податки і збори 

1 2 3 

Єдиний 
соціальний 
податок 

Податок на додану вартість Податок з продажів 
Акцизи на окремі види товарів (послуг) і 
окремі види мінеральної сировини 

Податок на неру-
хомість (податок 
на майно 
організацій, 
земельний податок, 
податок на майно 
фізичних осіб) 

Податок на прибуток (доход) організацій 
Податок на доходи від капіталу 

Державне 
мито 

Прибутковий податок з фізичних осіб 
(крім доходів від підприємницької діяльності) 
Податок на користування надрами 

Закінчення табл. 4.1 
 

1 2 3 
Мито і митні 

збори 
Податок на відтворення мінерально-
сировинної бази 

 

Транспортний 
податок 

Податок на додатковий доход від 
видобутку вуглеводнів 

Податок на рекламу 
Прибутковий 
податок на 

доходи від під-
приємницької 
діяльності 

Збір за право користування об’єктами 
тваринного світу і водяних біологічних 
ресурсів 

Федеральні лі-
цензійні збори 

Лісовий податок 

Дорожній податок 
Регіональні лі-
цензійні збори 

Водяний податок 

Місцеві лі-
цензійні збори 

Екологічний податок 

 
Принциповою відмінністю законодавчого врегулювання за-

провадження спрощених систем є те, що в законодавстві Украї-
ни [3] визначені ті податки і збори, платником яких не є суб’єкт 
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малого підприємництва, а в законодавстві Російської Федерації — 
ті податки і збори, які він має сплачувати. 

Російська спрощена система оподаткування так же, як і 
українська, вводиться для суб’єктів малого підприємництва, але 
визначення суб’єктів малого підприємництва і сфера 
застосування спрощених систем в наших країнах суттєво 
різняться. 

У Росії дія спрощеної системи оподатковування, обліку та 
звітності поширюється на індивідуальних підприємців і організації 
з граничною чисельністю працюючих (включаючи працюючих за 
договорами підряду й іншими договорами цивільно-правового 
характеру) до 15 осіб незалежно від виду здійснюваної ними 
діяльності. Гранична чисельність працюючих для організацій 
включає чисельність працюючих у їхніх філіях і підрозділах. 

Основні відмінності російського підходу до граничної чисель-
ності фізичних осіб, що працюють у суб’єкта малого підприєм-
ництва, полягають в такому. 

По-перше, граничний рівень чисельності працюючих для 
юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької 
діяльності — однаковий. При цьому для російських підприємств та 
організації він — більш жорсткий (в 3,3 рази), а для громадян-
підприємців — в 1,5 рази ліберальніший. 

По-друге, при визначенні кількості працюючих в Росії врахо-
вуються також фізичні особи, які не є найманими робітниками (не 
мають трудових угод з суб’єктом малого підприємництва), але 
знаходяться з ним в цивільно-правових відносинах, що суттєво 
обмежує можливості платників єдиного податку. 

По-третє, в розрахунках не застосовується показник середньо-
облікової чисельності, а фактична кількість працюючих в кожний 
момент часу не повинна перевищувати граничний рівень. 

У перспективі очікується збільшення граничної чисельності 
працюючих до 20 осіб як для юридичних, так і для фізичних осіб 
— суб’єктів підприємницької діяльності, що сприятиме 
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подальшому розширенню сфери застосування спрощеної системи 
оподаткування. 

Під дію спрощеної системи оподатковування, обліку та звітно-
сті в Росії не підпадають організації: 

зайняті виробництвом підакцизної продукції; 
створені на базі ліквідованих структурних підрозділів діючих 

підприємств; 
кредитні; 
страховики; 
інвестиційні фонди; 
професійні учасники ринку цінних паперів; 
підприємства ігорного і розважального бізнесу; 
платники єдиного податку на поставлений доход; 
господарюючі суб’єкти інших категорій, для яких Міністерст-

вом фінансів Російської Федерації встановлений особливий поря-
док ведення бухгалтерського обліку та звітності. 

Суб’єкти малого підприємництва мають право перейти на 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, якщо про-
тягом року, що передує кварталу, в якому відбулася подача заяви 
на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку 
та звітності, сукупний розмір валової виручки даного платника 
податків не перевищив 100 000 мінімальних розмірів оплати праці, 
встановленого законодавством Російської Федерації на перший 
день кварталу, в якому відбулася подача заяви. При мінімальному 
розмірі оплати праці (для цілей оподаткування) в IІ кварталі 
2002 року 100 руб. граничний обсяг валової виручки дорівнює 
10,0 млн. руб., що відповідає приблизно 1,7 млн. гривень на рік. 

Таким чином, російські суб’єкти малого підприємництва мають 
значно більші резерви розвитку масштабів діяльності в межах спроще-
ної системи оподаткування, обліку та звітності, ніж українські. До того ж 
рівень цього обмеження, на відміну від українського законодавства, 
встановлений однаковим як для юридичних, так і для фізичних осіб. 

Новостворена організація чи новозареєстрований індивідуальний 
підприємець, що подали заяву на право застосування спрощеної 
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системи оподаткування, обліку та звітності, вважаються суб’єктами цієї 
системи з того кварталу, в якому відбулася їхня офіційна реєстрація. 

На відміну від українського законодавства, яким встановлено 
єдиний для всіх юридичних осіб об’єкт оподаткування — виручка 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для всіх російських 
суб’єктів малого підприємництва передбачена можливість вста-
новлення одного з двох об’єктів оподаткування, отриманих за звітний 
період (квартал): валової виручки або сукупного доходу (табл. 4.2). 
Але вибір об’єкта оподаткування здійснюється не платником, а 
органом державної влади суб’єкта Російської Федерації. 

Перший із цих двох показників дещо нагадує об’єкт оподат-
кування українським єдиним податком, але, по-перше, він 
включає в себе позареалізаційні доходи, що не передбачено 
Указом [3], а по-друге, виручка від продажу майна (основних 
фондів) включається в нього повною сумою, без зменшення її на 
залишкову вартість таких активів. 

Таблиця 4.2 
 

Склад об’єктів оподаткування єдиним податком в Російській 
Федерації 

 
Валова виручка Сукупний доход 
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обчислюєтьс
я як сума: 
виручки, отри-

маної від реа-
лізації товарів 
(робіт, послуг); 
продажної ці-

ни майна, реалі-
зованого за 
звітний період; 
позареаліза-

ційних доходів 

обчислюється як різниця між валовою виручкою і вартістю: 
використаних у процесі виробництва товарів (робіт, 

послуг) сировини, матеріалів, комплектуючих виробів; 
придбаних товарів, палива, отриманих послуг; 
експлуатаційних витрат; 
поточного ремонту; 
витрат на оренду приміщень, використовуваних для 

виробничої і комерційної діяльності; 
витрат на оренду транспортних засобів; 
витрат на сплату процентів за користування кредитними 

ресурсами банків (у межах діючої ставки рефінансування 
Центрального банку Російської Федерації плюс 3 відсотки); 
сум податку на додану вартість, сплачених постачаль-

никам, податку на придбання автотранспортних засобів, від-
рахувань у державні соціальні позабюджетні фонди, сплаче-
них митних платежів, державного мита і ліцензійних 
зборів 

 
Другий варіант обчислення об’єкта оподаткування за своєю 

суттю близький до показника "чистий доход". Витрати, які вира-
ховуються з валової виручки, мають відноситися безпосередньо 
до здійснення процесу виробництва — підприємницької 
діяльності. Якщо витрати не мають такого зв’язку, вираховувати їх 
з валової виручки не можна. 

Специфічною особливістю російської спрощеної системи є 
також механізм встановлення ставок єдиного податку. 

Федеральним законодавством встановлені ставки розмежу-
вання платежів між федеральним бюджетом та бюджетами від-
повідного суб’єкта Російської Федерації і місцевими бюджета-
ми (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 
 

Ставки єдиного податку, % 
 

Напрямки сплати Об’єкт (база) оподаткування 
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валова виручка сукупний доход 
в федеральний бюджет 3,33 10,0 
в бюджет суб’єкта Російської Федерації 
та місцевий бюджет  

6,67 20,0 

 
Конкретні ставки єдиного податку в залежності від виду 

здійснюваної діяльності суб’єктів малого підприємництва, а також 
пропорції розподілу зачислюваних податкових платежів між бюдже-
том суб’єкта Російської Федерації і місцевим бюджетом установ-
люються рішенням органа державної влади суб’єкта Російської 
Федерації. 

Річна вартість патенту, сплачена індивідуальними підприєм-
цями (сума єдиного податку), направляється повністю в бюджет 
суб’єкта Російської Федерації. 

Органи державної влади суб’єктів Російської Федерації 
замість названих об’єктів і ставок оподаткування вправі встанов-
лювати для організацій у залежності від виду здійснюваної ними 
діяльності: 

розрахунковий порядок визначення єдиного податку на основі 
показників типових організацій-представників. При цьому суми 
єдиного податку, що підлягають сплаті організаціями за звітний 
період, не можуть бути нижче визначених розрахунковим шляхом, 
а порядок їхнього розподілу між бюджетами всіх рівнів має відпо-
відати нормам, установленим законодавством. Цей порядок може 
бути застосовано до таких видів діяльності, що складно про-
контролювати і що можуть мати достатньо великий неврахований 
готівковий оборот (торгівля, сфера обслуговування). У цих випад-
ках доцільно встановлювати розрахункові ставки у вартісному 
вираженні на ту чи іншу фізичну одиницю (наприклад, для роз-
дрібної торгівлі — у тисячах рублів на один квадратний метр 
торгової площі чи на один торговий намет; для перукарень — на 
одне місце, що обслуговується; для платних автостоянок — у 
розрахунку на кількість місць для автомобілів і т. п.); 
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пільги і (чи) пільговий порядок відносно сплати єдиного 
податку для окремих категорій платників у межах обсягу подат-
кових надходжень, що підлягають зарахуванню в бюджет суб’єкта 
Російської Федерації і місцевий бюджет. 

Офіційним документом, що засвідчує право застосування 
суб’єктами малого підприємництва спрощеної системи оподатку-
вання, обліку та звітності, є не Свідоцтво платника єдиного 
податку, як в Україні, а патент за єдиною формою, що видається 
терміном на один календарний рік податковими органами за 
місцем постановки організацій і індивідуальних підприємців на 
податковий облік. Придбання патенту розглядається одночасно і 
як придбання права на застосування спрощеної системи оподатку-
вання, і як попередня авансова форма сплати єдиного податку. 

Річна вартість патенту для суб’єктів малого підприємництва 
встановлюється з урахуванням ставок єдиного податку рішенням 
органа державного влади суб’єкта Російської Федерації в залеж-
ності від виду діяльності. Виплата річної вартості патенту здійсню-
ється організаціями й індивідуальними підприємцями щокварталь-
но з розподілом платежів, встановлюваним органом державної 
влади суб’єкта Російської Федерації. Оплата вартості патенту 
зараховується в рахунок зобов’язання з єдиного податку 
організації. 

Для організацій, що застосовують спрощену систему оподат-
кування, обліку та звітності, сплачувана річна вартість патенту 
зараховується у федеральний бюджет, а також у бюджети суб’єк-
тів Російської Федерації і місцеві бюджети у співвідношенні один 
до двох. Для індивідуальних підприємців річна вартість патенту, 
що сплачується, є фіксованим платежем, який заміняє сплату 
єдиного податку на доход за звітний період. 

Організаціям і індивідуальним підприємцям патент видається 
податковими органами за місцем їхньої постановки на податковий 
облік на основі письмової заяви, поданої не пізніше ніж за один місяць 
до початку чергового кварталу, при дотриманні наступних умов: 
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якщо загальне число працівників, зайнятих в організації, не 
перевищує граничної чисельності, установленої відповідно до 
чинного федерального закону; 

якщо організація не має простроченої заборгованості зі 
сплати податків і інших обов’язкових платежів за попередній звіт-
ний період; 

якщо організацією вчасно здано необхідні розрахунки за 
податками і бухгалтерською звітністю за попередній звітний період. 

Філії і підрозділи, що є платниками податків, представляють у 
податковий орган за місцем постановки на податковий облік 
нотаріально завірені копії патентів, виданих організації, не пізніше 
чим за 15 днів до початку чергового кварталу. 

Рішення про перехід організації чи індивідуального підприєм-
ця на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності або 
мотивована відмова виноситься податковим органом у п’ятнад-
цятиденний термін з дня подачі заяви. Після закінчення терміну 
дії патенту за заявою організації чи індивідуального підприємця 
податковий орган видає патент на черговий (річний) термін дії з 
реєстрацією нової книги обліку доходів і витрат. 

При втраті патенту він підлягає поновленню податковим 
органом з накладенням на організацію чи індивідуального підпри-
ємця відповідного штрафу, розмір якого встановлюється органом 
державної влади суб’єкта Російської Федерації. 

За підсумками господарської діяльності за звітний період 
(квартал) організація представляє в податковий орган у термін до 
20-го числа місяця, що наступає за звітним періодом, розрахунок 
об’єкта єдиного податку з урахуванням оплаченої вартості патен-
ту, а також виписку з книги доходів і витрат (за станом на останній 
робочий день звітного періоду) із зазначенням сукупного доходу 
(валової виручки), отриманого за звітний період. 

При перевищенні встановленої граничної чисельності працю-
ючих платники податків переходять на прийняту раніше систему 
оподаткування, обліку та звітності, починаючи з кварталу, що 
наступає за кварталом, у якому повинен бути представлений звіт. 
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Відмова від застосування спрощеної системи оподатковуван-
ня, обліку та звітності і зворотний перехід (повернення) до прийня-
тої раніше системи оподатковування можуть здійснюватися 
суб’єктами малого підприємництва з початку чергового 
календарного року за умови подачі відповідної заяви в податковий 
орган у термін не пізніше ніж за 15 днів до завершення 
календарного року. 

Другою альтернативною системою оподаткування, що діє в 
Російський Федерації, є єдиний податок на поставлений доход 
для певних видів підприємницької діяльності. Законодавчою 
базою цієї системи є Федеральний закон "Про єдиний податок на 
поставлений доход для певних видів діяльності" від 31 липня 
1998 року №148-ФЗ [34]. Правда, цей вид податку не згадується в 
ст. 18 Податкового кодексу РФ [36] серед спеціальних податкових 
режимів, відсутній він і в переліку регіональних податків і зборів, 
встановлених ст. 14 цього кодексу, тобто перспективи його засто-
сування чітко не визначені. Разом з тим він названий в ст. 20 
Закону РФ "Про основи податкової системи", а Закон №148-РФ 
своєї чинності не втратив. 

Ця система оподаткування встановлюється і вводиться в дію 
нормативними правовими актами законодавчих (представницьких) 
органів державної влади суб’єктів Російської Федерації, яким 
надані повноваження щодо визначення: 

сфери підприємницької діяльності в межах законодавчо 
встановленого переліку; 

розміру поставленого доходу й інших складових формул 
розрахунку сум єдиного податку; 

податкових пільг; 
порядку і термінів сплати єдиного податку на поставлений 

доход; 
інших особливостей стягнення єдиного податку. 
З дня введення єдиного податку на територіях відповідних 

суб’єктів Російської Федерації з платників цього податку не стя-
гуються платежі в державні позабюджетні фонди (за виклю-
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ченням платежів з обов’язкового соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань), 
а також федеральні, регіональні та місцеві податки і збори, за 
винятком: 

1) державного мита; 
2) мита та інших митних платежів; 
3) ліцензійних і реєстраційних зборів; 
4) податку на придбання транспортних засобів (транспортного 

податку); 
5) податку на власників транспортних засобів (дорожнього 

податку); 
6) земельного податку; 
7) податку з купівлі іноземних грошових знаків і платіжних 

документів, виражених в іноземній валюті; 
8) прибуткового податку, що сплачується фізичними особами, 

які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридич-
ної особи, з будь-яких доходів, за винятком доходів, одержуваних 
при здійсненні підприємницької діяльності в сферах, у яких засто-
совується єдиний податок на поставлений доход; 

9) утриманих сум прибуткового податку, а також податку на 
додану вартість і податку на доходи з джерел в Російській Феде-
рації у випадках, коли законодавчими актами про оподаткування 
встановлений обов’язок платника щодо утримання податку з дже-
рела виплат. 

Платниками єдиного податку на поставлений доход є юри-
дичні особи та громадяни-підприємці, які здійснюють підприєм-
ницьку діяльність у визначених законодавством сферах 
(табл. 4.4). 

Слід зазначити, що за сферою застосування та розмежу-
ванням повноважень щодо його введення та порядку розрахунку й 
сплати єдиний податок на поставлений доход достатньо близький 
до спеціального торгового патенту, що зараз діє в Україні, але на 
відміну від нього коло платників цього податку не обмежується 
суб’єктами малого підприємництва. 
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Таблиця 4.4 
 

Види підприємницької діяльності, на які поширюється сфера 
застосування єдиного податку на поставлений доход 
 
Види діяльності Додаткові умови 

1 2 

Надання підприємцями 
ремонтно-будівельних 

послуг 

Будівництво завершених будинків і споруд (їхніх 
частин), обладнання будинків, підготовка буді-
вельної ділянки й інші послуги з ремонту і будів-
ництву будинків і споруд (їхніх частин), благо-
устрій територій 

Надання побутових 
послуг фізичним особам 

Ремонт взуття, виробів із шкіри, хутра, пошив та 
ремонт одягу, ремонт годинників і ювелірних виро-
бів; ремонт побутової техніки і предметів особистого 
користування, ремонт і виготовлення металевих 
виробів, ремонт машин, устаткування й приладів, 
оргтехніки і периферійного устаткування, сервісне 
обслуговування автотранспортних засобів та інші 
побутові послуги населенню, у тому числі фото- й 
кінопослуги, прокат, за винятком прокату кінофільмів 

Побутове 
обслуговування 
фізичних осіб 

Надання фізичним особам перукарських (в 
перукарських салонах), медичних, косметоло-
гічних послуг (у тому числі в косметичних 
салонах), ветеринарних і зоопослуг 

Надання послуг при 
короткостроковому 

проживанні 
Тільки для громадян-підприємців 

Надання консультацій, а 
також бухгалтерських, 
аудиторських і юридич-
них послуг, навчання, 
репетиторство, викла-
дання й інша діяльність 

у галузі освіти 

Тільки для громадян-підприємців 
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Громадське харчування 

Діяльність ресторанів, кафе, барів, їдалень, 
нестаціонарних і інших пунктів громадського 
харчування з чисельністю працюючих до 
50 осіб 

Закінчення табл. 4.4 
 

1 2 

Роздрібна торгівля 

Через магазини з чисельністю працюючих до 
30 осіб, намети, ринки, лотки, ларьки, торгові 
павільйони й інші місця організації торгівлі, в 
тому числі й ті, що не мають стаціонарної торго-
вої площі 

Роздрібна торгівля 
пально-мастильними 

матеріалами 
– 

Надання 
автотранспортних 

послуг 

Для підприємців та організацій з чисельністю 
працюючих до 100 осіб, за винятком надання на 
комерційній основі послуг по перевезенню 
пасажирів маршрутними таксі 

Надання на комерційній 
основі послуг стосовно 
перевезення пасажирів 
маршрутними таксі 

– 

Надання послуг автомо-
більних стоянок і 

гаражів 
– 

Діяльність по збиранню 
металобрухту 

Тільки для організацій 

 
Об’єктом оподаткування для цієї альтернативної системи 

визначений поставлений доход на черговий (наступний) календар-
ний місяць при встановленому квартальному податковому періоді. 

Під терміном "поставлений доход" розуміється потенційно 
можливий валовий доход платника єдиного податку за винятком 
потенційно необхідних витрат, що розраховуються з урахуванням 
сукупності факторів, які безпосередньо впливають на одержання 
такого доходу, на основі даних, отриманих шляхом статистичних 
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досліджень, у ході перевірок податкових і інших державних орга-
нів, а також оцінки незалежних організацій. 

У випадку здійснення декількох видів підприємницької діяль-
ності, які зазначені в свідоцтві, передбачений роздільний облік 
доходів і витрат за кожним з видів діяльності, що не є обов’яз-
ковими для українських альтернативних систем оподаткування. 

Платники, які здійснюють одночасно з діяльністю на основі 
свідоцтва іншу підприємницьку діяльність, ведуть роздільний бухгал-
терський облік майна, зобов’язань та відповідних господарських 
операцій. 

Ставка єдиного податку встановлюється в розмірі 20 відсотків 
поставленого доходу. 

Сума єдиного податку (податкове зобов’язання) обчислюється з 
урахуванням: ставки; значення базової прибутковості; числа 
фізичних показників, що впливають на результати підприємницької 
діяльності, і підвищувальних (понижуючих) коефіцієнтів базової 
прибутковості. 

Під терміном "базова прибутковість" розуміється умовна при-
бутковість у вартісному вираженні на ту чи іншу одиницю фізич-
ного показника (одиниця площі, чисельність працюючих, одиниця 
виробничої потужності й інші), що характеризує визначений вид 
діяльності в різних порівнянних умовах. 

При виборі фізичних показників, що характеризують певні 
види діяльності, необхідно виходити з того, що валовий доход 
організації (підприємця) і прогнозований на його основі поставле-
ний доход повинні залежати від обраного фізичного показника і 
від кількості його одиниць. Вибір цих фізичних показників може 
бути здійснений або виходячи з експертної оцінки результатів 
підприємницької діяльності, або на підставі аналізу статистичних 
даних. При цьому протягом усього податкового періоду повинен 
бути забезпечений ефективний контроль за кількістю одиниць 
обраного фізичного показника. 

Для обчислення суми єдиного податку на поставлений доход 
можуть бути використані наступні методи розрахунку [61]: 
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метод А, заснований на обробці існуючої статистичної інфор-
мації про результати господарської діяльності організацій (підпри-
ємців), що здійснюють визначені види діяльності; 

метод Б, заснований на обробці інформації податкових орга-
нів про фактичні суми податкових платежів від організацій (підпри-
ємців), що здійснюють визначені види діяльності, і даних ста-
тистичного обліку; 

метод В, заснований на використанні показників, що реко-
мендуються, базової прибутковості одиниці фізичного параметра і 
підвищувальних (понижуючих) коефіцієнтів. 

При необхідності й у залежності від наявної інформації може 
застосовуватися сполучення зазначених методів. 

Підвищувальні (понижуючі) коефіцієнти базової прибутковості — 
коефіцієнти, що показують ступінь впливу того чи іншого фактора (міс-
це діяльності, вид діяльності) на результат підприємницької діяльно-
сті, здійснюваної на основі Свідоцтва про сплату єдиного податку. 

Підвищувальні (понижуючі) коефіцієнти базової прибутковості 
визначаються в залежності від типу населеного пункту, в якому 
здійснюється підприємницька діяльність; місця здійснення підпри-
ємницької діяльності всередині населеного пункту (центр, окраїна, 
транспортна розв’язка й т. ін.); характеру місцевості (тип автома-
гістралі і т. п.), якщо діяльність здійснюється поза населеним 
пунктом; відстані місця здійснення підприємницької діяльності від 
транспортних розв’язок та від зупинок пасажирського транспорту; 
характеру реалізованих товарів (робіт, послуг); асортименту реалі-
зованої продукції; якості наданих послуг; сезонності; графіку 
роботи протягом доби; якості займаного приміщення; продуктив-
ності використовуваного устаткування; можливості використання 
додаткової інфраструктури; інфляції; кількості видів діяльності, 
здійснюваних платниками податків. 

Застосування цих коефіцієнтів дає змогу диференціювати 
податкові зобов’язання платників значно глибше, ніж це можливо 
при застосуванні спеціального торгового патенту. 
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Порядок обчислення єдиного податку визначається 
нормативними правовими актами органів державної влади 
суб’єктів Російської Федерації на основі формул розрахунку сум 
єдиного податку для всіх категорій платників податків. 

Сплата єдиного податку здійснюється щомісяця шляхом вне-
сення авансового платежу в розмірі 100 відсотків суми єдиного 
податку за календарний місяць. Повноваження щодо встановлен-
ня строків сплати надані законодавчим (представницьким) орга-
нам державної влади суб’єктів Російської Федерації. 

Цікавим та перспективним для України є діючий в Росії 
механізм заохочення платників єдиного податку на поставлений 
доход у достроковому погашенні податкових зобов’язань. Платник 
може зробити сплату єдиного податку шляхом авансового пере-
рахування суми єдиного податку за 3, 6, 9 чи 12 місяців. У цьому 
випадку сума єдиного податку, що підлягає сплаті, зменшується 
відповідно на 2, 5, 8 і 11 відсотків. 

У випадку внесення змін у перелік сфер підприємницької 
діяльності, що оподатковується за єдиним податком на поставле-
ний доход, а також у випадку внесення кількісних чи якісних змін у 
розрахункові формули сума єдиного податку підлягає перера-
хунку, починаючи з дня вступу в силу відповідного законодавчого 
або нормативного акта. Такий порядок не можна вважати вдалим, 
оскільки він не гарантує платникові незмінності податкових умов 
здійснення підприємницької діяльності. 

Документом, що підтверджує сплату платником податків 
єдиного податку, є Свідоцтво про сплату єдиного податку, яке 
видається на період, за який платник податків зробив авансову 
сплату єдиного податку. На кожен вид діяльності та на кожне з 
окремо розташованих місць здійснення діяльності (намети, ларьки, 
кафе й інші) видається окреме Свідоцтво. 

Свідоцтво видається платникові податків не пізніше трьох 
днів з дня сплати єдиного податку. Використання при здійсненні 
підприємницької діяльності будь-яких копій Свідоцтва (у тому 
числі і нотаріально засвідчених) не допускається. У Свідоцтві 
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вказуються найменування чи прізвище, ім’я, по батькові 
платника податків, вид (види) здійснюваної ним діяльності, місце 
його перебування, ідентифікаційний номер, номери 
розрахункових та інших рахунків, відкритих ним в установах 
банків, розмір поставленого йому доходу за кожним видом 
діяльності, сума єдиного податку, натуральні показники, що 
характеризують здійснювану ним підприємницьку діяльність, 
показники базової прибутковості і значення підвищувальних 
(понижуючих) коефіцієнтів базової прибутковості, 
використовуваних при обчисленні суми єдиного податку. 

При втраті Свідоцтва воно поновленню не підлягає. У 
цьому випадку на податковий період, що залишився, платникові 
податків видається нове Свідоцтво з відміткою "замість раніше 
загубленого". Плата за нове Свідоцтво складає не більш 
20 відсотків вартості Свідоцтва на податковий період, що зали-
шився. При повторній втраті Свідоцтва воно здобувається за 
100 відсотків вартості на податковий період, який залишився. 
Стягнення окремої плати при первинній видачі Свідоцтва не 
допускається. 

На відміну від російської спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності, а також від українського спецпатенту, перехід 
на сплату єдиного податку на поставлений доход здійснюється не 
на добровільній основі, а є обов’язковим для тих суб’єктів госпо-
дарювання, які підпадають під визначення платника та діють на 
територіях, на яких введено цей єдиний податок. Єдиний виняток 
стосується громадських організацій інвалідів, їх регіональних і 
територіальних організацій, організацій, статутний капітал яких 
цілком складається з внесків громадських організацій інвалідів, а 
також підприємств і установ, єдиним власником майна яких є 
громадські організації інвалідів. Цим платникам надається право 
добровільного переходу на сплату єдиного податку чи 
збереження існуючого порядку сплати податків. 

У зв’язку з обов’язковістю застосування єдиного податку на 
поставлений доход прийнятий законодавчими (представницькими) 
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органами суб’єкта Російської Федерації нормативно-правовий акт 
про введення єдиного податку повинен бути офіційно опублікова-
ний не пізніше, ніж за один місяць до початку чергового податко-
вого періоду (кварталу). Не пізніше одного місяця з дня його 
офіційного опублікування всі підприємці й організації зобов’язані 
представити в податковий орган за місцем податкового обліку 
розрахунок суми єдиного податку, що підлягає сплаті в черговому 
податковому періоді, зроблений ними відповідно до прийнятого 
нормативного правового акта (окремо за кожним видом діяльності 
та за кожним пунктом, де вона здійснюється). 

Органи податкової служби перевіряють наведені в представ-
лених розрахунках дані і не пізніше одного місяця після 
одержання цих розрахунків офіційно повідомляють платника 
податків про переведення його на сплату єдиного податку з 
зазначенням у повідомленні конкретних сум поставленого доходу, 
встановленого платникові податків на черговий податковий 
період. 

Основні відмінності єдиного податку на поставлений доход 
від українського спецпатенту наведені в табл. 4.5. 

 
Таблиця 4.5 

 
Порівняльна характеристика основних елементів  

єдиного податку на поставлений доход РФ  
та спецпатенту в Україні 

 

Характеристики 
Єдиний податок на 

поставлений доход в Росії 
Спеціальний торго-
вий патент в Україні 

1 2 3 
Умови 

застосування 
Обов’язкове  За вибором платника 

Об’єкт (база) 
оподаткування 

Поставлений доход на черго-
вий календарний місяць 

Законодавством не 
визначений 
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Форма 
здійснення 
розрахунків 

Законодавчо не обмежена 

Торговельна діяль-
ність — готівкова 
форма розрахунків. 
Надання побутових 

послуг — за готівкові 
кошти, а також з вико-
ристанням інших форм 
розрахунків, включаю-
чи бартер 

Продовження табл. 4.5 
 

1 2 3 
Зв’язок суми 
податку з 

результатами 
господарської 
діяльності 

Сума податкових зобов’язань не залежить від 
обсягів реалізації та від кінцевих результатів 
виробничо-господарської діяльності платника 

Можливість 
переведення на 
альтернативну 
систему 

структурних 
підрозділів 

Застосування єдиного податку 
структурним підрозділом мож-
ливе за умови здійснення ним 
виключно діяльності, що входить 
в сферу дії єдиного податку 

Спецпатент може за-
стосовуватися відокрем-
леним підрозділом 
юридичної особи, що 
працює за звичайною 
системою оподатку-
вання 

Обмеження 
щодо обсягів 
діяльності 

Відсутнє 

Обсяг реалізації то-
варів (робіт, послуг), 
не перевищує 
1 млн. грн. за рік 

Обмеження 
відносно 
чисельності 
працюючих 

Встановлені тільки при здій-
сненні торговельної діяльності 
(30 осіб), діяльності з надан-
ня автотранспортних послуг 
(100 осіб), громадське харчу-
вання (50 осіб) 

Не встановлені 

Повноваження 
по встановленню 

ставки 
Орган законодавчої влади РФ 

Органи місцевого са-
моврядування 
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Спосіб вста-
новлення ставки 

Адвалерна ставка (20 відсот-
ків до вміненого доходу) 

У фіксованій сумі 

Спосіб враху-
вання специфіки 
підприємницької 
діяльності 

Диференціація бази оподатку-
вання 

Диференціація ста-
вок 

Періодичність 
перегляду ставок 
(бази оподатку-

вання) 

Законодавством не встанов-
лена 

Зміни можливі з по-
чатку нового кален-
дарного року 

Закінчення табл. 4.5 
 

1 2 3 

Критерії 
диференціації 

тип населеного пункту; 
місце здійснення підприємни-

цької діяльності всередині населе-
ного пункту; характер місцевості 
(за межами населеного пункту; 
відстань місця здійснення під-

приємницької діяльності від транс-
портних розв’язок та від зупинок 
пасажирського транспорту; 
характер реалізованих 

товарів (робіт, послуг); 
асортимент реалізованої про-

дукції; 
якість наданих послуг; 
сезонність; 
графік роботи протягом доби; 
якість займаного приміщення; 

продуктивність використовува-
ного устаткування; 
можливість використання додат-

кової інфраструктури; 
інфляція; 
кількість видів діяльності 

Вид здійснюваної під-
приємницької діяльно-
сті; 
місце розташування 

пункту продажу това-
рів, або послуг; 
площа цього пункту; 
асортиментний пере-

лік товарів або 
послуг, які 
продаються (нада-
ються) платником 
спецпатенту 



 477 

Пільги при 
авансовій сплаті 

податку 

При проведенні авансових пере-
рахувань єдиного податку за 3, 
6, 9 або 12 місяців його сума 
зменшується на 2, 5, 8 та 11%. 

Законодавчо не визна-
чені 

 
Таким чином, спрощена система оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва в Росії має багато спільних рис з українським 
єдиним податком, а російський єдиний податок на поставлений 
доход — зі спеціальним торговим патентом. Разом з тим між 
відповідними російськими та українськими альтернативними систе-
мами оподаткування мають місце значні розбіжності, порівняння 
яких дає змогу визначити найбільш перспективні шляхи їх 
удосконалення. 

4.2. Альтернативні системи оподаткування в 
проекті Податкового кодексу України 

Як і будь-які інші системи, альтернативні системи оподат-
кування не залишаються незмінними протягом часу. Природно, 
що суттєві зміни в цій сфері очікуються в зв’язку з прийняттям 
Податкового кодексу України, хоча точно прогнозувати ці зміни та 
їх ймовірні наслідки поки що не уявляється можливим. Разом з 
тим аналіз проекту Податкового кодексу [38] дозволяє зробити 
деякі попередні висновки щодо тенденцій розвитку альтернатив-
них способів оподаткування та проблем, що залишаються 
невирішеними. 

Засобам реалізації стимулюючої функції оподаткування, 
що мають системний характер, присвячений окремий XV роз-
діл кодексу, який має назву "Спеціальні податкові режими". 
Всього цим розділом передбачено п’ять спеціальних режи-
мів (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Спеціальні режими оподаткування  

в проекті Податкового кодексу 
Таким чином, в проекті Податкового кодексу передбачені 

тільки дві (з чотирьох діючих) системи оподаткування та три спе-
ціальних податкових режими, один з яких (угоди про розподіл 
продукції) є новим. Очевидно, логіка скорочення числа альтерна-
тивних систем оподаткування полягає в тому, що спецпатент для 
будь-яких платників замінюється модифікованою спрощеною сис-
темою оподаткування (в проекті — "спеціальною" системою), а 
замість фіксованого прибуткового податку громадянин-підприє-
мець буде сплачувати податок на доходи фізичних осіб або єди-
ний податок. Певною мірою такі зміни зв’язані з цілком зрозумілою 
уніфікацією спрощених систем і перенесенням центру ваги 
податкового стимулювання з торговельної на виробничу діяль-
ність, але, разом з тим, втрачається ціла низка переваг для плат-
ників, які містять в собі не включені до проекту альтернативні 
системи. Відміна фіксованого прибуткового податку означатиме 
підвищення податкового навантаження на цю групу платників — 
фізичних осіб, що без відповідного посилення податкового контро-
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лю може призвести до скорочення реальної податкової бази за 
рахунок тінізації частини господарських операцій. 

Спеціальна система оподаткування, обліку та 
звітності для суб’єктів малого підприємництва в проекті 
Податкового кодексу (розділ 98) базується на принципах існуючої 
спрощеної системи оподаткування, але за деякими аспектами, і 
особливо для фізичних осіб, суттєво відрізняється від неї. 

Першою важливою відмінністю є значне скорочення переліку 
податків і зборів, замість яких вводиться спеціальна система. Якщо 
зараз платники єдиного податку мають відповідну пільгу всього за 
15 загальнодержавними та місцевими податками, зборами та 
обов’язковими платежами, то суб’єкти оподаткування за спе-
ціальною системою не є платниками тільки чотирьох з них: 

податку на прибуток підприємств (за винятком сплати 
податку з доходів у вигляді дивідендів, процентів, а також з 
доходів, що отримують нерезиденти з джерел їх походження з 
України); 

податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб — суб’єк-
тів малого підприємництва); 

податку на майно (лише стосовно майна, що використо-
вується суто для провадження підприємницької діяльності); 

ринкового збору. 
Уточнення щодо застосування пільги з податку на прибуток 

слід розглядати як логічне продовження позиції ДПАУ щодо опо-
даткування дивідендів. Зважаючи на те, що аналогічна зміна на 
початку 2002 року була внесена в законодавчу базу застосування 
спецпатенту, цілком ймовірним є те, що Верховна Рада України 
не буде заперечувати проти такого порядку. 

Практично без змін залишається пільга з податку на доходи 
фізичних осіб, яка стосується тільки громадян-підприємців — 
суб’єктів малого підприємництва. Так же, як і тепер, доходи плат-
ника єдиного податку, одержані ним від підприємницької діяльно-
сті, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу 
у разі, коли вони обкладаються єдиним податком, а сплачена 
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сума єдиного податку є остаточною і не включається до 
перерахунку загальних податкових зобов’язань платника податку. 
Хоча обов’язок утримувати й перераховувати до бюджету та 
державних цільових фондів податки і збори з доходів, що 
виплачуються найманим робітникам, у громадянина-підприємця 
залишається. 

Новою пільгою, яка не передбачена чинним законодавст-
вом [3], є те, що суб’єкт малого підприємництва (незалежно від 
того, чи є він юридичною, чи фізичною особою) не є платником 
податку на майно, яке використовується виключно для здійснення 
підприємницької діяльності. Оскільки плата за землю як само-
стійний вид загальнодержавного податку проектом Податкового 
кодексу вже не передбачена, ця норма є правонаступницею 
пільги, що діє зараз відносно земельного податку. 

Аналогічною є й ситуація з ринковим збором, який зараз 
сплачується платниками єдиного податку на загальних підставах. 

Виключення з числа податків і зборів, платником яких не є 
суб’єкт малого підприємництва таких платежів, як збір у Фонд 
для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи та соціального захисту населення; збір в 
Державний інноваційний фонд; відрахування та збори на 
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобіль-
них доріг загального користування України не вносить нічого 
нового, тому що вони на практиці вже не спраляються. 

Комунальний податок та податок на промисел не 
включені до переліку пільг з тієї причини, що вони взагалі не 
передбачені в проекті Податкового кодексу. 

Дещо схожа ситуація — з платою за патенти. Виключення з 
переліку пільг цього виду податкових платежів пов’язано з тим, що 
плата за патент в проекті кодексу вже не є самостійним податком, 
а класифікована як різновид податку на прибуток. Оскільки суб’єкт 
спеціальної системи оподаткування не є платником податку на 
прибуток, то він автоматично не повинен сплачувати й плату за 
патенти. 
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Що стосується інших податків і зборів, перелічених в ст. 6 
Указу [3], то вони мають сплачуватися суб’єктами спеціальної 
системи оподаткування на загальних підставах. До них, зокрема, 
відносяться: 

податок на додану вартість. Це суттєво скорочує 
можливості для податкового маневру платників єдиного податку, 
вимагає від них ведення складного та трудомісткого податкового 
обліку та істотно збільшує можливість помилок і відповідних 
санкцій; 

збір за спеціальне використання природних ресурсів. 
Цей вид збору не є характерним для більшості суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, що працюють за спрощеною системою оподат-
кування, обліку та звітності. Але якщо метою стимулювання є 
розвиток малого підприємництва в промисловості, то скасування 
цієї пільги для платників єдиного податку уявляється недоцільним 
і потребує додаткового обґрунтування; 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування; 
внески на обов’язкове соціальне страхування; внески в 
Державний фонд сприяння зайнятості населення. Виключення 
з переліку пільг як пенсійного збору, так і внесків на 
загальнообов’язкове соціальне страхування — цілком зрозуміло з 
огляду на те, що обидві системи державного страхування 
відокремлюються від податкової системи. Ця тенденція врахована 
також в розподілі коштів, що поступають в бюджет від нового 
єдиного податку: податкові надходження, що вносяться 
фізичними особами, повністю спрямовуються в місцеві бюджети, 
а суми, які поступають від юридичних осіб, розподіляються між 
державним та місцевими бюджетами в пропорції 80 : 20 [38, 
ст. 15010]. Разом з тим податкове навантаження на платників 
єдиного податку помітно збільшується за рахунок необхідності 
сплати тих зборів та внесків, які нараховуються на виплати з 
оплати праці. Розрахунки можливих наслідків від впровадження 
цієї норми свідчать про те, що навіть 20-відсоткове зниження 
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ставки єдиного податку (з 6% відповідно до Указу [3] до 5% згідно 
з проектом кодексу) не компенсуватиме втрати платників; 

збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі і 
сфери послуг. Ліквідація пільги з цього збору відповідає загаль-
ному напрямку скорочення стимулювання торговельної 
діяльності, але, виходячи, з максимальних ставок збору, 
відповідне збільшення податкового навантаження не є таким уже 
й суттєвим. 

внески до Фонду України соціального захисту інвалідів. 
Після того, як відповідно до економічної сутності була змінена 
назва цього платежу (зараз він класифікований як штрафна 
санкція), скасування відповідної пільги уявляється цілком 
логічним. При цьому обов’язки щодо сплати штрафу виникатимуть 
тільки у юридичних осіб, чисельність найманих робітників у яких 
— 15 і більше осіб, та лише у випадку нестворення відповідної 
кількості робочих місць. 

Деяких змін в проекті Податкового кодексу зазнають і обме-
ження щодо застосування єдиного податку. 

Порівняльний аналіз умов застосування спеціальної та спро-
щеної системи оподаткування (табл. 4.6) свідчить про наявність 
різновекторних змін окремих обмежень. 

Таблиця 4.6 
 

Аналіз обмежень  
щодо застосування єдиного податку 

 

Обме-
ження 

Юридичні особи 
Фізичні особи —  
суб’єкти малого 
підприємництва 

спрощена систе-
ма оподатку-
вання [3, 9] 

спеціальна 
система оподат-
кування [38] 

спрощена 
система опо-
даткуван-
ня [3, 9] 

спеціальна 
система опо-
даткуван-
ня [38] 

1 2 3 4 5 



 483 

Струк-
тура 
статут-
ного 
фонду 

Частка вкладів, 
що належить юри-
дичним особам — 
засновникам та 
учасникам суб’єк-
тів підприємни-
цької діяльності, 
які не є суб’єкта-
ми малого під-
приємництва, не 
повинна переви-
щувати 25 відсот-
ків статутного 
фонду цих суб’єк-
тів 

Частка вкладів, 
що належить юри-
дичним особам — 
засновникам та 
учасникам суб’єк-
тів підприємни-
цької діяльності, 
які не є суб’єкта-
ми малого під-
приємництва, не 
повинна переви-
щувати 25 відсот-
ків статутного 
фонду цих суб’єк-
тів 

Х Х 

Обсяг 
діяль-
ності 

Обсяг річного 
валового дохо-
ду — не більше 
500 тис. євро. 
Обсяг виручки від 
реалізації продук-
ції (товарів, робіт, 
послуг) — не 
більше 
1 млн. грн. 

Обсяг виручки 
від реалізації про-
дукції (товарів, 
робіт, послуг) за 
календарний рік 
не перевищує 
1 млн. грн. 

Обсяг ви-
ручки від реа-
лізації про-
дукції (това-
рів, робіт, по-
слуг) за рік — 
не більше 
500 тис. грн. 

Обсяг ви-
ручки від про-
дажу товарів, 
робіт, послуг 
за рік не по-
винен пере-
вищувати 
200 тис. грн. 

Продовження табл. 4.6 
 

1 2 3 4 5 

Чисель-
ність 
найма-
них 
робіт-
ників 

Середньооблікова чисельність 
працюючих за звітний період (кален-
дарний рік) не повинна перевищу-
вати 50 осіб 

Кількість фізичних осіб, які 
знаходяться в трудових від-
носинах з платником єди-
ного податку — фізичною 
особою, включаючи членів 
його сім’ї, які беруть участь 
у підприємницькій 
діяльності,  
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протягом ро-
ку — не біль-
ше 10 осіб 

за поперед-
ній рік — не 
більше 5 осіб 

Види 
діяльно-
сті, на 
які не 

поширю-
ється 
застосу-
вання 
альтер-
нативної 
системи 
оподат-
кування 

довірчі товариства Х Х 
страхові компанії Х Х 
банки Х Х 
ломбарди – Х Х 

інші фінансово-кредитні та 
небанківські фінансові установи 

Торгівля 
лікеро-
горілчаними 
та тютю-
новими виро-
бами, палив-
но-мастиль-
ними мате-
ріалами 

торгівля 
підакцизними 
товарами 

Виробництво і 
імпорт підакциз-
них товарів 

– 

Виробни-
цтво і 
імпорт 
підакцизних 
товарів 

– 

діяльність у сфері грального бізнесу 
обмін іноземної валюти 

спільна 
діяльність 

участь у спільній 
діяльності  

спільна 
діяльність 

участь у 
спільній 
діяльності  

Здійснення 
діяльності з 
придбанням 
спецпатенту 

– 

Здійснення 
діяльності з 
придбанням 
спецпатенту 

– 

Продовження табл. 4.6 
 

1 2 3 4 5 
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Стан 
розра-
хунків з 
бюдже-
тами та 
держав-
ними 
цільо-
вими 
фон-
дами 

Перехід можли-
вий за умови від-
сутності заборго-
ваності з подат-
ків, зборів та обо-
в’язкових плате-
жів за попередній 
звітний податко-
вий період 

Перехід мож-
ливий за умови 
сплати всіх уста-
новлених подат-
ків та обов’язко-
вих платежів (по-
гашення податко-
вого зобов’язан-
ня та/або подат-
кового боргу), 
строк сплати яких 
настав на день 
подання заяви та 
проведення пов-
них розрахунків 
із заробітної пла-
ти з найманими 
працівниками 

Перехід 
можливий за 
умови від-
сутності за-
борговано-
сті з подат-
ків, зборів 
та обов’яз-
кових плате-
жів за попе-
редній звіт-
ний подат-
ковий період 

Перехід мож-
ливий за умо-
ви сплати 
всіх 
установлених 
податків та 
обов’язкових 
платежів (по-
гашення подат-
кового зобов’я-
зання та/або 
податкового 
боргу), строк 
сплати яких 
настав на 
день подання 
заяви та 
проведення 
повних 
розрахунків із 
заробітної 
плати з найма-
ними 
працівниками 

Спосіб 
розра-
хунків зі 
спожива-
чами (для 
тих, хто 
вже пра-
цює на 
єдиному 
податку) 

Платники єди-
ного податку не 
мають права за-
стосовувати інший 
спосіб розрахун-
ків за відвантаже-
ну продукцію, крім 
готівкового та без-
готівкового розра-
хунку коштами 

Платники єди-
ного податку не 
мають права за-
стосовувати бар-
терні (товарооб-
мінні) операції 

– – 

 
У проекті Податкового кодексу неможливість застосування 

спеціальної системи оподаткування ломбардами прямо не перед-



 486 

бачена. Разом з тим вони все ж таки не можуть перейти на єди-
ний податок, оскільки цей вид операцій віднесений до фінансових 
послуг, які можуть здійснюватися тільки фінансовими установами, 
а останні і зараз, і відповідно до проекту кодексу позбавлені права 
переходу на єдиний податок. 

Певна лібералізація очікується щодо операцій з підакцизними 
товарами. Так, в проекті Податкового кодексу не передбачена, 
зокрема, заборона застосування спеціальної системи оподатку-
вання у випадку, коли суб’єкт малого підприємництва здійснює 
операції з виготовлення або імпорту підакцизних товарів. Але для 
громадян-підприємців передбачується заборона застосування 
єдиного податку не тільки при здійсненні торговельної діяльності 
лікеро-горілчаними та тютюновими виробами і паливно-мастиль-
ними матеріалами, а й взагалі будь-якими підакцизними това-
рами. Останнє, очевидно, зв’язане з тим, що таким платникам 
дозволено проведення розрахункових операцій без використання 
реєстраторів розрахункових операцій. 

Принципово змінюється обмеження щодо здійснення спільної 
діяльності. 

Якщо зараз дія спрощеної системи оподаткування не поширю-
ється на саму спільну діяльність, згідно з проектом кодексу дія спе-
ціальної системи не поширюватиметься на учасників такої 
діяльності. 

Це означає, що за наявності хоча б однієї угоди про спільну 
діяльність її учасники позбавлені права переходу на єдиний 
податок. 

Прямо не передбачене в проекті кодексу й обмеження щодо 
застосування спеціальної системи оподаткування платниками 
спецпатенту, яке зараз встановлене ст. 7 Указу [3]. 

Ця зміна зв’язана, перш за все, з скасуванням спецпатенту як 
альтернативної системи оподаткування. Разом з тим проектом 
кодексу визначено, що суб’єкти малого підприємництва — юри-
дичні та фізичні особи — мають право застосовувати одночасно 
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лише один порядок оподаткування: або спеціальну систему опо-
даткування, або загальновстановлену. 

А відповідно до ст. 15005 проекту суб’єкти малого підприєм-
ництва — юридичні особи, в яких виручка від продажу сільськогос-
подарської продукції власного виробництва та продуктів її пере-
робки перевищує 50 відсотків загального обсягу продажу, мають 
право сплачувати фіксований сільськогосподарський податок. 

Обмеження щодо структури статутного фонду юридичних осіб 
— суб’єктів малого підприємництва — в проекті — ліберальніше, 
ніж в чинному Законі [9], та поширюється не на сукупну, а на інди-
відуальні частки засновників, як це передбачене й Указом [3]. 

Обмеження щодо обсягу діяльності юридичних осіб в проекті 
Податкового кодексу повністю відповідає аналогічному обмеженню 
ст. 1 Указу [3], а про обмеження розміру валового доходу — взага-
лі не згадується. Що стосується обмеження обсягу діяльності 
фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва, — проектом 
передбачене скорочення граничного обсягу виручки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) в 2,5 рази — до 200 тис. грн. на 
рік. 

Ця зміна є однією з принципових, а її введення скоротить 
кількість громадян-підприємців, які будуть мати право на застосу-
вання спеціальної системи оподаткування. 

Гранично-припустима чисельність найманих робітників для 
юридичних осіб — суб’єктів малого підприємництва, а також мето-
дика її визначення залишилася без змін. Але для фізичних осіб — 
суб’єктів підприємницької діяльності — граничний рівень цього 
показника зменшений вдвічі — до п’яти осіб, включаючи членів 
сім’ї підприємця, що приймають участь в здійсненні підприєм-
ницької діяльності. Введення цього обмеження також звужує коло 
потенційних платників єдиного податку. 

Дещо модифіковане також обмеження щодо наявності 
бюджетної заборгованості на момент переходу на єдиний податок: 

замість відсутності заборгованості щодо податків і зборів 
(обов’язкових платежів) за попередній податковий період в якості 
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обов’язкової вимоги проектом встановлена сплата всіх установ-
лених податків та обов’язкових платежів (погашення податкового 
зобов’язання та/або податкового боргу), строк сплати яких настав 
на день подання заяви. Тобто якщо попередній податковий період 
завершений, але строк оплати податку ще не настав, відсутність 
погашеного податкового зобов’язання не є перешкодою для 
застосування спеціальної системи оподаткування; 

до обов’язкових платежів віднесені не тільки податкові зобов’я-
зання, а й податковий борг, який включає в себе також штрафні 
санкції і пеню. Але якщо строк сплати розстроченого податкового 
боргу ще не настав, платник може переходити на єдиний податок; 

додатковою вимогою проектом Податкового кодексу встанов-
лена обов’язковість проведення повних розрахунків із заробітної 
плати з найманими працівниками на день подання заяви. При 
фіскальному розумінні цієї норми заробітна плата найманим 
робітникам має бути виплаченою по той день, яким датована 
заява про перехід на єдиний податок, хоча на практиці виконати 
таку вимогу практично неможливо. Найбільш реальним варіантом 
уявляється обов’язковість здійснення розрахунків за всі попередні 
періоди, за якими на дату подання заяви пройшли встановлені 
колективною угодою строки виплати заробітної плати. 

Уточнення внесене також в обмеження щодо способу розра-
хунків зі споживачами. Якщо відповідно до чинного Указу [3] юри-
дичним особам — суб’єктам малого підприємництва — дозволені 
тільки готівкові та безготівкові розрахунки коштами за відвантажену 
продукцію, то, згідно з проектом Податкового кодексу, платники 
єдиного податку взагалі не мають права застосовувати бартерні 
(товарообмінні) операції. Таким чином, під нове обмеження підпа-
дають будь-які операції, а не тільки операції з продажу продукції. 

У разі порушення будь-якого з встановлених обмежень 
суб’єкти малого підприємництва позбавляються права сплачувати 
податки за спеціальною системою оподаткування з наступного 
звітного періоду (кварталу). 
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Порядок переходу на спеціальну систему оподаткування 
в принципі відповідає чинному порядку. Рішення про перехід на 
спеціальну систему оподаткування, обліку та звітності може бути 
прийняте суб’єктом малого підприємництва не більше ніж один 
раз на календарний рік. Спосіб оподаткування обирається один раз 
на рік і залишається незмінним протягом звітного року для юри-
дичних осіб та протягом кварталу — для фізичних осіб. Це озна-
чає, що працюючі (не новостворені) юридичні особи вже не 
зможуть перейти на спеціальну систему оподаткування, обліку та 
звітності з початку будь-якого кварталу. 

Новостворені та зареєстровані в установленому порядку 
суб’єкти малого підприємництва, які подали до органу державної 
податкової служби за місцем їх реєстрації заяву на право засто-
сування спеціальної системи оподаткування, обліку та звітності, 
мають право перейти на спеціальну систему оподаткування, облі-
ку та звітності з того кварталу, в якому проведено їх державну 
реєстрацію. 

Для переходу на спеціальну систему оподаткування, обліку 
та звітності, а також з метою підтвердження бажання перебувати 
на такій системі в наступному податковому періоді, суб’єкти 
малого підприємництва не пізніше ніж за 15 днів до початку 
наступного звітного (податкового) періоду, а саме: юридичні особи 
— до початку року, фізичні особи — кварталу — подають до 
органу державної податкової служби за місцем державної 
реєстрації письмову заяву за формою, визначеною центральним 
органом державної податкової служби України. 

Орган державної податкової служби зобов’язаний видати 
Свідоцтво та довідки про трудові відносини фізичної особи з плат-
ником єдиного податку протягом 10 робочих днів після одержання 
заяви. 

Свідоцтво про право сплати єдиного податку видається юри-
дичній особі в межах календарного року. Свідоцтво про сплату 
єдиного податку видається фізичним особам на податковий (звіт-
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ний) період (квартал) але не більше ніж на календарний рік за 
умови сплати єдиного податку. 

Суб’єкти малого підприємництва можуть відмовитися від 
застосування спеціальної системи оподаткування, обліку та 
звітності і повернутися до раніше встановленої системи оподат-
кування з початку наступного звітного (податкового) періоду, а 
саме: юридичні особи — з початку року, фізичні особи — 
кварталу, за умови подання відповідної заяви до органів 
державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до 
закінчення попереднього звітного (податкового) періоду (року, 
кварталу). 

Принципові зміни вносяться проектом Податкового кодексу в 
формулювання об’єкта оподаткування [38, ст. 15004]. 

Для юридичних осіб — суб’єктів малого підприємництва 
— об’єктом оподаткування визначені обсяги виручки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору і 
податку на додану вартість, інші операційні та звичайні доходи, 
крім дивідендів, процентів, одержані за звітний період. 

При цьому виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) вважається сума, одержана суб’єктом підприємницької 
діяльності за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, 
робіт, послуг), а також інших операційних та звичайних доходів з 
розрахунками в готівковій та безготівковій формах розрахунків. У 
разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від 
реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від 
реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент 
продажу, тобто для таких операцій порядок визначення об’єкта 
оподаткування збережено без змін. 

Порівняно з чинним порядком: 
по-перше, в базу оподаткування не включається податок на 

додану вартість, що дозволяє уникнути подвійного оподаткування, 
яке має місце зараз для платників єдиного 6-відсоткового податку; 

по-друге, узаконене включення в базу оподаткування доходів 
від іншої реалізації та позареалізаційних доходів, на чому з моменту 
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виникнення спрощеної системи наполягала ДПАУ. Правда, склад 
цих доходів визначається за даними бухгалтерського обліку і не 
включає в себе тільки два види доходів: дивіденди та проценти. 

Принциповим моментом є часткове врегулювання в проекті 
Податкового кодексу особливостей оподаткування перехідних 
операцій (тих, початок яких приходиться на період роботи за зви-
чайною системою оподаткування, а закінчення — на період, коли 
сплачується єдиний податок. До об’єкта оподаткування суб’єкта 
спеціальної системи не включаються кошти, які отримуються ним 
в оплату за продукцію (товари, роботи, послуги), реалізовану в 
період оподаткування за загальною системою. Таким чином, в 
проекті кодексу зафіксований принцип уникнення подвійного опо-
даткування. 

Для фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва — 
базою (за текстом проекту — об’єктом) оподаткування визначений 
нормативний чистий доход, розмір якого встановлюється місце-
вою радою залежно від виду господарської діяльності. 

При цьому введені обмеження щодо розмірів цього показ-
ника. Нормативний чистий доход не може бути встановлено менш 
як 200 гривень та більш як 2000 гривень на місяць. 

Розмір нормативного чистого доходу за кожним видом господар-
ської діяльності щорічно до початку нового бюджетного року має 
затверджуватися районними (крім районних у містах) і міськими 
радами. 

Під час визначення розміру нормативного чистого доходу 
місцеві ради використовують інформацію про доходи фізичних 
осіб від провадження господарської діяльності, одержану від 
органів державної податкової служби, та статистичні дані. Органи 
державної податкової служби в установлені місцевими радами 
строки подають їм узагальнену за видами господарської 
діяльності інформацію про доходи фізичних осіб, одержану в 
процесі податкових перевірок і на підставі звітів про використання 
електронних контрольно-касових апаратів. 
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Але, на жаль, чіткі принципи встановлення нормативного чис-
того доходу та його диференціації в проекті кодексу не визначені, 
що дає невиправдану самостійність органам місцевого самовря-
дування та підсилює вірогідність суб’єктивного підходу до визна-
чення податкових зобов’язань платників. 

У разі коли протягом строку дії свідоцтва відповідною місце-
вою радою змінюється розмір нормативного чистого доходу, пере-
рахунок податку не здійснюється. 

Ставка єдиного податку для юридичних осіб встановлена 
на одному рівні — 5% від бази оподаткування, а для громадян-
підприємців передбачена не фіксована, а відсоткова ставка в 
розмірі 10% від нормативного чистого доходу. Таким чином, 
мінімальний рівень податкових зобов’язань платників — фізичних 
осіб — вдвічі збільшений (з 20 до 40 грн. на місяць), а 
максимальний (200 грн. на місяць) — залишається без змін. 

Так же, як і зараз, у разі, коли фізична особа — платник єдиного 
податку — провадить діяльність з використанням найманої праці або 
за участю членів його сім’ї, нормативний чистий доход суб’єкта під-
приємницької діяльності збільшується додатково на 50 відсотків розмі-
ру доходу, встановленого місцевою радою на кожного працівника. 

А у випадку провадження суб’єктом малого підприємництва 
— фізичною особою — декількох видів діяльності обчислення суми єди-
ного податку провадиться з того виду діяльності, нормативний 
чистий доход якого є найвищим. 

На жаль, недостатньо врегульованим в проекті кодексу зали-
шилося питання щодо строків сплати єдиного податку та 
подання податкової звітності. 

Відповідно до ст. 15008 проекту кодексу суб’єкти малого під-
приємництва — юридичні особи — сплачують єдиний податок 
щомісячно не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий 
рахунок Державного казначейства України та щоквартально не 
пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, 
подають до органу державної податкової служби розрахунок суми 
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єдиного податку за формою, затвердженою центральним органом 
державної податкової служби України. 

Встановлені строки подання податкової звітності відповідають 
базовому місячному періоду, хоча звітним є все ж таки період, трива-
лість якого дорівнює кварталу. А строки сплати податку юридичними 
особами взагалі не відповідають принципам погашення податкових 
зобов’язань, що на практиці спричинятиме конфліктні ситуації. 

Для громадян-підприємців передбачена авансова оплата єдиного 
податку. Ці платники зобов’язані сплачувати єдиний податок на єди-
ний рахунок Державного казначейства України шляхом здійснення 
авансового платежу за місяць до моменту одержання свідоцтва. 

При цьому платник може здійснити сплату єдиного податку за 
весь податковий період, але не більше, ніж за календарний рік. 

Такий порядок означає, що розрив між датою сплати податку і 
початком діяльності за спрощеною системою оподаткування порівня-
но з чинним порядком збільшується. Але питання щодо строків спла-
ти чергових платежів за наступні місяці, а також щодо строків подан-
ня податкової звітності для цих платників взагалі не врегульовані. 

Цікаво, що й доручення ДПАУ встановлювати порядок сплати 
податку в тексті проекту кодексу відсутнє. 

Ще один новий момент спеціальної системи оподаткування 
стосується можливості її застосування фізичними особами, які не 
зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності. Певною 
мірою це нововведення призначене компенсувати відсутність в 
новій системі оподаткування податку на промисел. 

Якщо такі фізичні особи мають бажання незначний час прова-
дити окремі види діяльності, для одержання свідоцтва про сплату 
єдиного податку вони подають до органу державної податкової служ-
би документ, що підтверджує сплату єдиного податку, а також заяву, 
складену в довільній формі, яка повинна містити інформацію про: 

вид та місце провадження діяльності; 
реєстраційний номер облікової справи платника податків. 
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Свідоцтво про сплату єдиного податку для фізичних осіб, не 
зареєстрованих як суб’єкти підприємницької діяльності, може вида-
ватися на один місяць, але не більше, ніж 2 рази на календарний рік. 

Іншою альтернативною системою оподаткування, що зали-
шилися в проекті Податкового кодексу, є фіксований 
сільськогосподарський податок, який справляється з одиниці 
земельної площі [38, розділ 99]. 

Так же, як і спеціальна система оподаткування, новий фіксо-
ваний сільгоспподаток запроваджується замість деяких загально-
державних податків і зборів, число яких скорочено до чотирьох 
(табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 
 

Податки і збори, замість яких вводиться  
фіксований сільгоспподаток 

 

Закон [17] 
Проект податкового 

кодексу [38] 
Податок на прибуток підприємств Податок на прибуток під-

приємств (за винятком 
сплати податку з дохо-
дів у вигляді дивідендів, 
процентів, а також дохо-
дів, що отримують нере-
зиденти з джерел їх 
походження з України) 

Плата за придбання торгового патенту на 
здійснення торговельної діяльності 
Збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і 
утримання автомобільних доріг загального 
користування 

Збір у Державний інноваційний фонд 

Плата (податок) за землю  
Податок на майно Податок із власників транспортних засобів та 

інших самохідних машин і механізмів  
Комунальний податок  

Ринковий збір  
Збір на обов’язкове соціальне страхування 
Збір на обов’язкове державне пенсійне страху-
вання 
Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані 
за рахунок державного бюджету 

Платежі за спеціальне 
використання природ-
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Збір за спеціальне використання природних 
ресурсів 

них ресурсів (щодо ко-
ристування водою для 
потреб сільського госпо-
дарства) 

Збір у Фонд для здійснення заходів для лікві-
дації наслідків Чорнобильської катастрофи і 
соціального захисту населення 

 

Вимоги до платників фіксованого сільськогосподарського 
податку практично дослівно повторюють аналогічні вимоги, вста-
новлені чинним законодавством [17]. У випадку порушення цих 
вимог (включаючи кількісний критерій) платник сплачує податки у 
наступному звітному періоді на загальних підставах. 

Зміна порядку сплати податків протягом звітного (податко-
вого) року проектом Податкового кодексу не передбачена, тому 
повернення на звичайну систему оподаткування в цьому випадку 
допускається тільки з нового календарного року. 

Порівняно з чинним фіксованим сільгоспподатком, з числа 
його платників виключені власники земельних ділянок та земле-
користувачі, в тому числі орендарі, які виробляють товарну сіль-
ськогосподарську продукцію, крім власників та землекористувачів 
земельних ділянок, переданих для ведення особистого підсобного 
господарства, будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дач-
ного будівництва, а також наданих для городництва, сінокосіння 
та випасання худоби. 

До платників фіксованого сільськогосподарського податку не 
належать підприємства, основною діяльністю яких є виробництво 
та/або реалізація: продукції квітково-декоративного рослинництва, 
декоративних рослин, диких тварин і птахів, риби, хутряних 
товарів, підакцизних товарів, лікеро-горілчаних виробів, пива, 
вина і виноматеріалів (крім виноматеріалів, що реалізуються для 
подальшої переробки). 

Ще однією додатковою вимогою є встановлення мінімальної 
площі земельної ділянки (1000 гектар сільськогосподарських 
угідь). Якщо площа земельної ділянки не перевищує 
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встановлених розмірів, індустріалізовані сільськогосподарські 
підприємства, які спеціалізуються на виробництві та переробці 
продукції тваринництва, не можуть застосовувати фіксований 
сільськогосподарський податок і сплачують податки й збори 
(обов’язкові платежі) у загальновстановленому порядку. 

На відміну від існуючого фіксованого сільгоспподатку проек-
том Податкового кодексу передбачена його сплата виключно в 
грошовій формі, а погашення податкових зобов’язань сільгосппро-
дукцією та продуктами її переробки — заборонена. Це суттєво 
звужує можливості платників цієї альтернативної системи оподат-
кування, але сприяє оздоровленню фінансової системи держави. 

Об’єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь, 
що є у власності сільськогосподарського товаровиробника і вико-
ристовуються самим власником, та угідь, наданих йому в корис-
тування, у тому числі на умовах оренди. На відміну від чинного 
порядку будь-які додаткові вимоги до орендодавця не 
встановлені. 

Ставки фіксованого сільськогосподарського податку (табл. 4.8) 
знижені вдвічі проти чинного порядку оподаткування, що зв’язано 
не стільки з необхідністю подальшого зниження податкового 
навантаження, скільки зі скороченням переліку податків і зборів, 
що замінюються фіксованим сільськогосподарським податком. 

 
Таблиця 4.8 

 
Порівняльна характеристика ставок фіксованого 

сільськогосподарського податку 
 

Призначення 
земельної ділянки 

Ставка, % до грошової оцінки землі 

Базові ставки 
Ставки для гірських зон 
і поліських територій 

[17] [38] [17] [38] 
Рілля, сіножаті та пасовища 0,5 0,25 0,3 0,15 
Багаторічні насадження 0,3 0,15 0,1 0,05 
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Базовий податковий (звітний) період для фіксованого сіль-

ськогосподарського податку відповідно до проекту кодексу дорів-
нює календарному кварталу (в чинному законодавстві це питання 
не врегульовано). 

Розрахунки фіксованого сільськогосподарського податку 
подаються платниками щоквартально протягом 40 календарних днів, 
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) 
кварталу, до податкового органу за місцем знаходження земель-
ної ділянки і місцем знаходження платника податку. 

Сплата податку проводиться щоквартально протягом п’ятде-
сяти календарних днів, наступних за останнім календарним днем 
звітного кварталу, тобто протягом 10 днів після закінчення гранич-
ного строку подання розрахунку. 

При цьому збережений чинний розподіл податкових зобов’я-
зань за кварталами року: І та ІІ квартал — по 10%, ІІІ квартал — 
50%, ІV квартал — 30%. Податок перераховується платниками до 
місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки. 

Таким чином, прийнятим Верховною Радою України в другому 
читанні проектом Податкового кодексу передбачене скасування 
двох з чотирьох альтернативних систем оподаткування: спецпа-
тенту та фіксованого прибуткового податку, які застосовуються 
суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють 
торговельні операції та деякі види послуг. Разом з тим Кабінет 
Міністрів України продовжив термін дії спецпатенту на територіях 
Одеської обл. до 31 грудня 2006 року [49], тобто виконавча влада 
вважає, що й після прийняття Податкового кодексу ця 
альтернативна система скасована все ж таки не буде. Інші дві 
системи: єдиний та фіксований сільськогосподарський податок — 
залишаються, причому перша з них зазнає принципових, а друга 
— косметичних змін. 

Правда, остаточної ясності щодо перспектив 
альтернативного оподаткування все ж таки немає, тому що 
Верховна Рада України (Постанова від 29 листопада 2001 року 
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№2827-ІІІ) визначила, що при підготовці проекту Податкового 
кодексу України до третього читання передбачено збереження 
особливостей оподаткування суб’єктів малого і середнього 
підприємництва, підприємств агропромислового комплексу, 
підприємств і організацій інвалідів та особливостей оподаткування 
житлового будівництва. 

Оскільки спецпатент та фіксований прибутковий податок зараз 
застосовуються суб’єктами малого підприємництва, а поняття 
суб’єктів середнього підприємництва взагалі чинним законодав-
ством не визначене, залишається незрозумілим, що саме буде 
збережене та для кого. 

Цю проблему має вирішити вже новий склад Верховної Ради 
України. Але в будь-якому випадку проблеми застосування альтер-
нативних систем оподаткування, які проаналізовані в монографії, 
мають бути законодавчо врегульовані саме в Податковому кодексі 
України. 
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ВИСНОВКИ 
 
Аналіз сучасної теорії і практики оподаткування свідчить про 

те, що альтернативні системи оподаткування, до яких відноситься 
спрощена система оподаткування, обліку та звітності, фіксований 
прибутковий податок, фіксований сільськогосподарський податок, 
а також здійснення підприємницької діяльності з придбанням спе-
ціального торгового патенту, є одним із найефективніших засобів 
реалізації стимулюючої функції оподаткування, гармонізації 
економічних інтересів держави, регіонів і платників податків, а 
також забезпечення зайнятості та самозайнятості. 

Незважаючи на уповільнення протягом останніх років темпів 
зростання кількості платників, що використовують альтернативні 
системи оподаткування, і навіть відносне скорочення цього показ-
ника за окремими системами, позитивний потенціал альтернатив-
ного оподаткування ще не вичерпаний. Про це свідчить зростання 
надходжень від сплати альтернативних податків і збільшення 
суми відповідних податкових платежів у розрахунку на одного 
платника. 

Тому відмова від альтернативного оподаткування уявляється 
несвоєчасною, а на порядок денний постає питання про модифі-
кацію альтернативних систем та коригування механізму їх засто-
сування з метою адаптації до сучасних умов здійснення підприєм-
ницької діяльності й усунення внутрішніх суперечностей 
нормативно-правової бази альтернативного оподаткування та її 
неузгодженості з чинним податковим законодавством. 

Розвиток законодавчої основи застосування альтернативних 
систем оподаткування в рамках Податкового кодексу має ґрунтува-
тися на всебічному дослідженні практики застосування альтерна-
тивного оподаткування в Україні, спроба якого здійснена в моногра-
фії, та використанні світового, і в першу чергу, російського досвіду. 
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Аналіз основних принципів та механізмів альтернативного 
оподаткування, які містяться в прийнятому в другому читанні про-
екті Податкового кодексу, свідчить про певне вихолощування сут-
ності спрощеної системи оподаткування, що може призвести до 
скорочення чисельності платників єдиного податку та зменшення 
податкових надходжень. Застосування фіксованого прибуткового 
податку та спеціального торгового патенту взагалі проектом 
Податкового кодексу не передбачене. Тому прийняття цього про-
екту без збереження всіх існуючих альтернативних систем 
оподаткування йде врозріз з ідеологією активізації стимулюючої 
функції податкової політики держави. 

При доробці проекту Податкового кодексу необхідним уявля-
ється законодавче врегулювання обґрунтованих в монографії 
основних проблем альтернативних систем оподаткування. 

1. Однозначне визначення системи обмежень застосу-
вання альтернативного оподаткування, яке потребує: 

наукового обґрунтування кількісних параметрів обмежень щодо 
обсягів діяльності і чисельності найманих робітників. При цьому 
доцільним уявляється збільшення максимально допустимого 
обсягу діяльності за всіма тими альтернативними системами, де 
цей показник використовується як обмеження, а також підвищен-
ня граничної кількості найманих робітників для фізичних осіб — 
суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують спроще-
ну систему оподаткування, обліку та звітності чи сплачують при-
бутковий податок у фіксованому розмірі; 

диференціації обмежень у залежності від виду підприєм-
ницької діяльності, що дозволить вирівняти податкове наванта-
ження на платників, які здійснюють різні види діяльності, та 
стимулювати структурні зрушення в регіональній економіці; 

врахування темпів інфляційних процесів в граничних рівнях 
обмежень, що характеризують обсяги діяльності платників єди-
ного податку, спецпатенту та фіксованого прибуткового податку; 

уніфікації показників граничнодопустимого обсягу діяльності 
юридичних та фізичних осіб, виходячи з можливостей податкового 
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обліку відповідних альтернативних систем оподаткування. Вста-
новлення обмеження валового доходу в євро потребує законо-
давчої фіксації механізму перерахунку валового доходу, який 
отримується в національній валюті. Тому доцільним уявляється 
або законодавче врегулювання методики перерахунку, або вста-
новлення обмеження виключно в національній валюті; 

гармонізації термінології, що використовується в законодав-
чих та нормативних актах, які регулюють спрощену систему опо-
даткування, обліку та звітності з іншими спеціальними законодав-
чими актами в фінансовій сфері, стосовно визначення 
"фінансово-кредитних" та "небанківських фінансових установ"; 

уточнення обмеження щодо можливості здійснення спільної 
діяльності платниками єдиного податку і заборони спрощеного 
оподаткування самої спільної діяльності. 

2. Удосконалення законодавчого врегулювання визначен-
ня бази оподаткування та розміру податкових ставок. Вирі-
шення цієї проблеми потребує: 

затвердження єдиного для всіх регіонів механізму розрахунку 
податкових зобов’язань при встановленні вартості спеціального тор-
гового патенту, виходячи з методики, запропонованої в монографії; 

визначення загальних принципів встановлення та критеріїв 
диференціації податкових ставок єдиного податку для фізичних 
осіб — суб’єктів малого підприємництва, громадян-підприємців, 
що сплачують прибутковий податок у фіксованому розмірі та юри-
дичних і фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність з 
придбанням спецпатенту; 

встановлення можливості, принципів і розмірів диференціації 
ставок єдиного податку для юридичних осіб залежно від здійсню-
ваного виду підприємницької діяльності; 

законодавчого визначення складових бази оподаткування 
при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності юридичних осіб, обмежившись включенням до бази 
оподаткування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) та виручки від іншої реалізації (в тому числі від реалізації 
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основних фондів) без урахування позареалізаційних доходів, які 
не зв’язані безпосередньо зі здійсненням підприємницької 
діяльності; 

визначення методики розрахунку збільшення податкових 
зобов’язань платників єдиного податку при здійсненні операції з 
продажу основних фондів, що передбачають авансову оплату або 
розстрочення розрахунків; 

виключення сум сплаченого (нарахованого) ПДВ з бази опо-
даткування єдиним податком юридичних осіб — суб’єктів малого 
підприємництва, що забезпечить недопущення подвійного оподат-
кування; 

3. Уточнення механізму сплати суб’єктами альтернативних 
систем оподаткування інших податків і зборів. Основними 
напрямками вирішення цієї проблеми вбачаються такі: 

внесення відповідних норм щодо специфіки справляння 
податків і зборів з суб’єктів альтернативного оподаткування в 
спеціальні податкові закони, що регулюють справляння окремих 
податків і зборів (перш за все, податку на прибуток, прибуткового 
податку з громадян, ПДВ, плати за землю тощо). Це буде сприяти 
однозначному тлумаченню проблеми звільнення суб’єктів малого 
підприємництва від сплати податків та зборів, які замінюються 
альтернативним податком; 

однозначне врегулювання проблеми сплати суб’єктами мало-
го підприємництва податку на додану вартість при імпортуванні 
товарів (робіт, послуг), податку на дивіденди, зборів на обов’яз-
кове державне пенсійне страхування з окремих господарських 
операцій; 

взаємоузгодження норм щодо звільнення платників 
альтернативних податків від соціальних внесків із законодавством 
про обов’язкове загальнодержавне соціальне страхування. 
Доцільним в цьому напрямку уявляється збереження чинного 
підходу щодо спрямування частини надходжень від 
альтернативних податків у відповідні державні цільові фонди. 
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4. Розвиток механізмів справляння фіксованого 
сільськогосподарського податку. На відміну від інших 
альтернативних систем оподаткування в Проекті податкового 
кодексу фіксований сільгоспподаток збережено майже в 
існуючому вигляді. Разом з тим для удосконалення цієї 
альтернативної системи оподаткування в монографії 
запропоновано: 

внести законодавчу норму щодо добровільності застосування 
платниками фіксованого сільськогосподарського податку за ана-
логією з іншими альтернативними системами оподаткування; 

уточнити методику визначення кількісного критерію платника 
фіксованого сільгоспподатку, передбачивши уніфікацію показників 
чисельника й знаменника розрахункової формули та складові цих 
показників; 

в якості однієї з обов’язкових умов переходу на фіксований 
сільгоспподаток законодавчо визначити мінімальну площу сільсько-
господарських угідь, яка дає право на застосування цієї альтер-
нативної системи оподаткування; 

поширити дію фіксованого сільськогосподарського податку 
на господарства, що займаються риборозведенням, вирощу-
ванням товарної риби, виловом, переробкою та збутом власної 
рибопродукції, виходячи з площі земельних ділянок водного 
фонду; 

з метою недопущення зростання податкового боргу сільгосп-
товаровиробників в якості експерименту ввести на обмежений 
період (3 – 5 років) знижені ставки фіксованого сільгоспподатку, 
передбачивши їх диференціацію залежно від виду сільськогоспо-
дарської діяльності; 

передбачити можливість застосування цієї альтернативної 
системи оподаткування новоствореними суб’єктами підприємницької 
діяльності з застосуванням механізму оперативного контролю за 
дотриманням критерію платника податку; 
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уточнити умови обов’язкового повернення на звичайну систе-
му оподаткування та передбачити можливість добровільної відмо-
ви від застосування фіксованого сільгоспподатку; 

врегулювати на законодавчому рівні механізм корегування 
податкових зобов’язань платників у випадку зміни об’єкта оподат-
кування (площі земельних ділянок сільськогосподарського призна-
чення) протягом податкового періоду. 

5. Удосконалення системи відповідальності платників, 
що передбачає: 

введення спеціальної відповідальності платників альтернативних 
систем оподаткування за порушення вимог щодо перевищення 
обсягів діяльності для недопущення зловживань і ухилення від 
оподаткування; 

гармонізацію відповідальності платників альтернативних 
податків за порушення порядку погашення податкових зобов’язань 
перед бюджетами та державними цільовими фондами з 
загальновстановленими принципами; 

введення окремої відповідальності платників за неподання 
податкового розрахунку або звіту. 

6. Корегування механізмів податкового адміністрування. 
В рамках цього напрямку необхідно: 

уніфікувати первинні форми податкового обліку господарських 
операцій, залишивши в них тільки ті реквізити, які використо-
вуються для розрахунку податкових зобов’язань платника або для 
контролю за дотриманням встановлених обмежень; 

подовжити період подання податкової звітності для фізичних 
осіб — суб’єктів малого підприємництва, що застосовують спро-
щену систему оподаткування, обліку та звітності; 

законодавчо визначити базовий податковий період для всіх 
альтернативних систем оподаткування та встановити однозначні 
строки сплати податку. 

7. Встановлення перехідних положень для 
альтернативних систем оподаткування. Для вирішення цієї 
проблеми пропонується застосовувати принцип недопущення 
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подвійного оподаткування операцій перехідних періодів, які 
починаються за звичайною системою оподаткування та 
завершуються при альтернативній чи навпаки. При цьому 
пріоритет, на думку автора, має оподаткування таких операцій до 
моменту зміни системи оподаткування без здійснення подальших 
перерахунків після переходу. 

Вирішення цих проблем на основі підходів, розроблених в моно-
графії, сприятиме розвитку альтернативних систем оподаткування і на цій 
основі — підвищенню ефективності реалізації його стимулюючої 
функції. 
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