
Тема 3.

Оподаткування бізнесу в Україні



План:
1. Загальна характеристика податкової системи 

України. 

2. Характеристика окремих видів податків.

3. Проблема вибору системи оподаткування та 
практика їх вирішення.практика їх вирішення.

4. Оподаткування оплати праці найманих 
працівників.



Питання 1

Загальна характеристика 
податкової системи Україниподаткової системи України



Державна фіскальна служба 
України



Податки - обов'язкові, безумовні
платежі до відповідного бюджету, 
що справляються з платників
податку

Збір (плата, внесок) - обов'язковий
платіж до відповідного бюджету, що
справляється з платників зборів, з
умовою отримання ними спеціальної
вигоди, у тому числі внаслідок

Податкова система

вигоди, у тому числі внаслідок
вчинення на користь таких осіб
державними органами, органами 
місцевого самоврядування, іншими
уповноваженими органами та особами 
юридично значимих дій.



Загальнодержавні податки та збори

Загальнодержавні податки Загальнодержавні збори

1. Податок на прибуток
підприємств;

2. Податок на доходи 
фізичних осіб;

3. Податок на додану
вартість;

1. Збір за першу реєстрацію
транспортного засобу;

2. Збір за користування радіочастотним
ресурсом України;

3. Збір за спеціальне використання води;

4. Збір за спеціальне використання
лісових ресурсів;вартість;

4. Акцизний податок

5. Екологічний податок

6. Плата за землю (фізичні
особи);

7. Державне мито;

8. Рентна плата.

5. Збір на розвиток виноградарства, 
садівництва і хмелярства;

6. Збір у вигляді цільової надбавки до 
діючого тарифу на електричну та 
теплову енергію, крім електроенергії, 
виробленої кваліфікованими
когенераційними установками;

7. Збір у вигляді цільової надбавки до 
діючого тарифу на природний газ для 
споживачів усіх форм власності;

8. Плата за використання інших
природних ресурсів.



Місцеві податки

1. Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 
ділянки;

2. Єдиний податок для 
юридичних осіб;

3. Єдиний податок для 
суб'єктів підприємницької 

Місцеві збори

1. Збір за місця для паркування
транспортних засобів;

2. Туристичний збір.

Місцеві податки та збори

3. Єдиний податок для 
суб'єктів підприємницької 
діяльності-фізичних осіб;

4. Транспортний податок;

5. Єдиний податок для 
юридичних осіб -
сільськогосподарських 
товаровиробників (IV група);

6. Плата за землю (у складі 
податку на майно).



Питання 2

Характеристика окремих 
видів податківвидів податків



Податок на прибуток
 Платниками податку є суб’єкти господарювання 

- юридичні особи, які провадять господарську 
діяльність як на території України, так і за її 
межами, крім:
 неприбуткових підприємств;
 суб’єктів господарювання, що застосовують суб’єктів господарювання, що застосовують

спрощену систему оподаткування.

 Базова (основна) ставка податку становить 18 
відсотків;

 Об’єкт оподаткування: прибутокіз джерелом
походження з України та за її межами.



Податок на додану вартість

Вимоги щодо реєстрації
особи як платника

податку

Якщо загальна сума від
здійснення операцій з
постачання товарів/послуг, що
підлягають оподаткуванню
сукупно перевищує 1000000 
гривень

Якщо особа вважає за 
доцільне добровільно
зареєструватися як платник
податку



Державний 
бюджет

Покупець Продавець
Вартість товару + ПДВ

Платник 
ПДВ Податковий 

агент

Товар



Ставки ПДВ (ст.193 ПКУ):
 20 відсотків;

 7 відсотків по операціях з постачання на митній
території України та ввезення на митну
територію України:

 лікарських засобів, дозволених для виробництва і лікарських засобів, дозволених для виробництва і
застосування в Україні та внесених до Державного 
реєстру лікарських засобів;

 медичних виробів, які внесені до Державного реєстру
медичної техніки та виробів медичного призначення;

 лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного
обладнання, дозволених для застосування у межах 
клінічних випробувань

 0 відсотків (ст.195).



Ставки єдиного податку
 1 група єдиного податку - до10 відсотків

розміру прожиткового мінімуму нa працездатну
особу, що складає 192,10 гривень;

 2 група єдиного податку - до20 відсотків
розміру мінімальної зарплати, що
складає 834,60 гривень;складає 834,60 гривень;

 Ставка єдиного податку - 2019 для третьої
групи платників вcтановлена Податковим
кодексом y відсотках від доходу:
 3% - застосовують платники ПДВ;
 5% - застосовують НЕплатники ПДВ.



Питання 3

Проблема вибору системи 
оподаткування та оподаткування та 

практика їх вирішення.



Системи оподаткування

Спрощена Загальна



Спрощена система оподаткування, 
обліку та звітності -

 особливий механізм справляння податків і
зборів, що встановлює заміну сплати окремих
податків і зборів, встановлених пунктом 
297.1 статті 297 Податкового Кодексу, на сплату
єдиного податку в порядку та на умовах, єдиного податку в порядку та на умовах, 
визначених цією главою, з одночасним
веденням спрощеного обліку та звітності.



Суб'єкти господарювання, які
застосовують спрощену систему 

оподаткування

Суб'єкти господарювання, які
застосовують спрощену систему 

оподаткування

перша група -
фізичні особи -
підприємці

перша група -
фізичні особи -
підприємці

друга група -
фізичні особи -
підприємці

друга група -
фізичні особи -
підприємці

третя група - фізичні
особи - підприємці та 
юридичні особи - суб’єкти
господарювання

третя група - фізичні
особи - підприємці та 
юридичні особи - суб’єкти
господарювання

четверта група -
сільськогосподарські 
товаровиробники: фізичні 
та юридичні особи

четверта група -
сільськогосподарські 
товаровиробники: фізичні 
та юридичні особи



Перша групаПерша група
 фізичні особи - підприємці, які :

 не використовують працю найманих осіб, 

 здійснюють виключно роздрібний продаж 
товарів з торговельних місць на ринках та/або 
провадять господарську діяльність з надання 

 фізичні особи - підприємці, які :

 не використовують працю найманих осіб, 

 здійснюють виключно роздрібний продаж 
товарів з торговельних місць на ринках та/або 
провадять господарську діяльність з надання провадять господарську діяльність з надання 
побутових послуг населенню і 

 обсяг доходу яких протягом календарного року не 
перевищує 300 000 гривень.

провадять господарську діяльність з надання 
побутових послуг населенню і 

 обсяг доходу яких протягом календарного року не 
перевищує 300 000 гривень.



Друга група
фізичні особи - підприємці, які :

здійснюють господарську діяльність з надання 
послуг, у тому числі побутових, платникам 
єдиного податку та/або населенню, 
виробництво та/або продаж товарів, діяльність 
у сфері ресторанного господарства, у сфері ресторанного господарства, 

за умови, що протягом календарного року 
відповідають сукупності таких критеріїв:

 не використовують працю найманих осіб або кількість 
осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, 
одночасно не перевищує 10 осіб;

 обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.



Не поширюється на фізичних осіб –
підприємців:

які надають посередницькі послуги з купівлі, 
продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а 
також 

 здійснюють діяльність з виробництва, постачання, 
продажу (реалізації) ювелірних та побутових 
виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння органогенного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 
утворення та напівдорогоцінного каміння. 

Такі фізичні особи - підприємці належать
виключно до третьої групи платників єдиного
податку, якщо відповідають вимогам,
встановленим для такої групи.



Третя групаТретя група
фізичні особи - підприємці, 

які не використовують працю найманих осіб 

або кількість осіб, які перебувають з ними у 
трудових відносинах, не обмежена. 

фізичні особи - підприємці, 

які не використовують працю найманих осіб 

або кількість осіб, які перебувають з ними у 
трудових відносинах, не обмежена. 

юридичні особи - суб’єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми, у яких 
протягом календарного року обсяг доходу не 
перевищує 5 000 000 гривень;

юридичні особи - суб’єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми, у яких 
протягом календарного року обсяг доходу не 
перевищує 5 000 000 гривень;



Четверта група - сільськогосподарські 
товаровиробники:

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у  а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у 
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 
відсотків;

 б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в 
межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно 
до Закону України "Про фермерське господарство", за умови 
виконання сукупності таких вимог:виконання сукупності таких вимог:
 здійснюють виключно вирощування, відгодовування 

сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої 
власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

 провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем 
податкової адреси;

 не використовують працю найманих осіб;
 членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише 

члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу 
України;

 площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у 
власності та/або користуванні членів фермерського господарства 
становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.



Не можуть бути платниками єдиного
податку першої - третьої груп (п.291.5):

Не можуть бути платниками єдиного
податку першої - третьої груп (п.291.5):

 суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи -
підприємці), які здійснюють:
 діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей 

(крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі
тоталізатора);

 обмін іноземної валюти;
 виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів 

(крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в 

 суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи -
підприємці), які здійснюють:
 діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей 

(крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі
тоталізатора);

 обмін іноземної валюти;
 виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів 

(крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в 
ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з 
роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та 
столових вин);

 діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності
у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами;

 діяльність з управління підприємствами;
 діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, 

діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, 
предметами колекціонування або антикваріату та ін.

(крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в 
ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з 
роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та 
столових вин);

 діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності
у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами;

 діяльність з управління підприємствами;
 діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, 

діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, 
предметами колекціонування або антикваріату та ін.



Питання 4

Оподаткування оплати праці 
найманих працівниківнайманих працівників



Доходи працівників

аванс зарплата відпускні лікарняні



Суми податків і зборів, які потрібно
сплачувати в бюджет

Стягується з 
роботодавця

Стягується з 
працівника

Єдиний 
соціальний внесок

22 %

Військовий збір
1,5 %

Податок на доходи 
фізичних осіб

18 %



ЄСВ - 2 200 грн.

Сума виплат

10 000 грн. В бюджет

4 150 грн.

ПДФО - 1 800 грн.

ВЗ - 150 грн. Отримує 
працівник
8 050 грн.
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