
Тема 5

Фізична особа-підприємець, 
фрілансер та самозайнята особа



План:
1. Порядок державної реєстрації фізичної особи-

підприємця.

2. Оподаткування діяльності фізичної особи-
підприємця.

3. Особливості найму працівників ФО-3. Особливості найму працівників ФО-
підприємцем. Кадрова документація.

4. ФОП, самозайнята особа та фрілансер: 
порівняльно-правова характеристика. 

5. Особливості трудового договору з 
фрілансером та оподаткування його праці.



Питання 1

Порядок державної реєстрації 
фізичної особи-підприємцяфізичної особи-підприємця



Фізична особа-підприємець (ФОП) –

це спрощена організаційно-правова форма, яка 
підходить для підприємців-початківців. 

Зареєструвати ФОП може:

 громадянин  України,  громадянин  України, 

 який досягнув 16 років і 

 має офіційно зареєстроване місце проживання.

Для реєстрації ФОП потрібні такі документи:

 паспорт громадянина України;

 ідентифікаційний код платника податків.



Основні кроки:



Крок 1. Визначаємо КВЕДи

 КВЕДи своєї справи – спеціальні номери, які потрібно буде 
вказати, подаючи документи. Сама система КВЕДів створена 
задля спрощення податкового контролю. Так представники
влади знатимуть, яким саме бізнесом ти займаєшся: 
журналіст-фрилансер, власник кав’ярні чи інтернет-магазину
тощо. Кожному виду діяльності відповідає свій номер КВЕДа.

 З переліком КВЕДів можна ознайомитися тут. Обрати 
класифікацію тобі допоможе відповідний сервіс. Здійсни класифікацію тобі допоможе відповідний сервіс. Здійсни 
пошук за відповідними ключовими словами виду діяльності, 
наприклад, «торгівля». Система підбере потрібні коди за цим 
словом.

 Перейди до переліку секцій з видами діяльності, де знайдеш 
відповідний номер або номери. Ці коди потрібно буде вказати 
у формі 10 (крок №2) під час реєстрації ФОП. Уся ця 
інформація буде додана до Єдиного реєстру.



Крок 2. Вибір системи оподаткування

 В українському законодавстві їх дві: загальна й
спрощена.

 Заповнюючи анкету, слід бути уважним, бо
загальну систему застосують автоматично, 
якщо одночасно із заявою про реєстрацію ФОП якщо одночасно із заявою про реєстрацію ФОП 
не була подана заява про застосування
спрощеної системи. 

 Також загальна система оподаткування
застосовується до підприємців, які відмовилися
від застосування спрощеної.



Крок №3. Подання відповідних
документів
 Спосіб №1 – в офлайн. Скористайся послугами державного 

реєстратора за місцем проживання. Візьми із собою паспорт, 
ідентифікаційний код і копії цих документів. Повний перелік 
центрів подання документів шукай тут. До речі, реєстрація 
фізичної особи підприємця цілком безкоштовна.

 У держреєстратора потрібно заповнити заяву про державну 
реєстрацію. Її можна надрукувати за зразком (форма №10) або 
заповнити вручну на місці (друкованими літерами);заповнити вручну на місці (друкованими літерами);

 У заяві потрібно вказати КВЕДи твого бізнесу. У чинному 
законодавстві немає обмежень щодо їх кількості.

 Протягом 24 годин з моменту подання заяви ти отримаєш 
витяг із Єдиного державного реєстру. Це підтверджує 
державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності й 
поставлення тебе на облік в органах держстатистики, 
Пенсійному фонді України й Державній фіскальній службі. 
Окрім цього, документ знадобиться для відкриття рахунку в 
банку та оформлення електронного цифрового підпису.



 Спосіб №2 – в онлайн. Зареєструвати ФОП в онлайн можна на 
сайті Міністерства юстиції України. Для цього потрібно здійснити такі 
кроки:

 Отримай власний електронний цифровий підпис.

 Обирай КВЕДи.

 Клікай на сайт Міністерства юстиції України. Там заходь до розділу 
«Реєстрація бізнесу» й обирай вид суб’єкта «Фізична особа-підприємець». 
Переходь до реєстрації.

 Заповнюй заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

 Окремо заповни «Заяву про застосування спрощеної системи 
оподаткування» на сплату єдиного податку. Її потрібно подати до 
закінчення місяця держреєстрації ФОПа (для 1 і 2 групи) або протягом 10 
робочих днів (для 3 групи категорії «Неплатник ПДВ»).робочих днів (для 3 групи категорії «Неплатник ПДВ»).

 Без вчасно поданих документів тебе автоматично зараховують до загальної 
системи оподаткування.

 Після заповнення система направить на загальний огляд заяви. Перевір її 
на помилки.

 Підпиши заяву за допомогою вже наявного власного електронного підпису 
й надсилай її.

 Документи розглянуть за 24 години. Після цього на порталі електронних 
сервісів з’явиться витяг із Державного реєстру про те, що ти фізична особа-
підприємець.



Крок №4. Придбання книги обліку

 Зазвичай книгу можна придбати безпосередньо 
у відділені Фіскальної служби твого міста. Її 
потрібно заповнити, пронумерувати сторінки й 
підписати.



Крок №5. Подання книги обліку
 Протягом 10 днів з моменту отримання витягу з 

Державного реєстру про ФОП, подай такі документи 
у відділення Фіскальної служби у твоєму місті:
 книгу обліку й витрат разом із заявою про її 

реєстрацію;
 заяву про отримання витягу з реєстру платників 

єдиного податку (для того, щоб пересвідчитися в єдиного податку (для того, щоб пересвідчитися в 
реєстрації на спрощену систему оподаткування).

 Після цього їх потрібно буде забрати.
 Зареєстрований ФОП має такі документи:

 витяг з Єдиного державного реєстру;
 витяг з реєстру платників єдиного податку;
 витяг з реєстру платників ПДВ (для реєстрації 3 групи 

ФОП-платника ПДВ).



Крок №6. Відкриття рахунку в будь-
якому банку

 Для цього знадобляться:

 документи, що підтверджують реєстрацію тебе як 
підприємця;

 паспорт та ідентифікаційний код;

 заява про відкриття рахунку; заява про відкриття рахунку;

 електронний цифровий підпис.



Як отримати електронний цифровий 
підпис?

 На цьому сайті заповнюєш онлайн-форму. Також потрібно підписати Заяву приєднання до 
Договору про надання електронних довірчих послуг (заява надходить на поштову 
скриньку після замовлення послуги онлайн). Після цього сплачуєш вартість послуги й 
носія (у разі потреби). Ціна відрізняється в залежності від виду електронних цифрових 
підписів. Вартість персонального ЕЦП для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 
1 рік складає – 96 грн, якщо будеш використовувати власний носій-флешку. Послугу 
можна оплатити в онлайн або за квитанцією на місці видання ЕЦП. Також нещодавно 
Акредитований центр сертифікації ключів органів юстиції України (АЦСК) органів 
юстиції України) запровадив онлайн-сервіс оновлення сертифікатів. Сервіс передбачає 
генерацію нового особистого ключа та випуск нового кваліфікованого сертифіката за 
електронною заявкою, підписаною за допомогою діючого (попереднього) особистого 
ключа. Сервіс доступний тільки для власників сертифікатів «АЦСК органів юстиції ключа. Сервіс доступний тільки для власників сертифікатів «АЦСК органів юстиції 
України», персональні дані яких не змінювались.

 У випадку змін персональних даних з моменту випуску старого (діючого) сертифіката, 
для отримання нового сертифіката, користувачеві необхідно особисто відвідати офіс 
АЦСК органів юстиції України. Вартість послуги із підтримкою нового сертифіката 
строком на один рік становить: 144,00 грн. (для фізичних осіб та фізичних осіб-
підприємців) Сервіс дозволяє отримати новий сертифікат із даними, внесеними до 
попереднього сертифіката без відвідання офісу кваліфікованого надавача електронних 
довірчих послуг «АЦСК органів юстиції України».

 Якщо ж в тебе стандартний тариф, то наступного дня після переказу коштів забирай свій 
електронний підпис в одному з офісів Акредитованого центру сертифікації ключів 
органів юстиції України. Перелік таких офісів у твоїй області шукай на сайті.

 Також отримати ЕЦП можна завдяки акредитованому сервісу «ПриватБанку» в онлайн.



Питання 2

Оподаткування діяльності 
фізичної особи-підприємцяфізичної особи-підприємця



Загальна система оподаткування
 Особливості загальної системи оподаткування:

 Потрібно мати реєстратор розрахункових операцій, тобто 
касовий апарат;

 ФОП на загальній системі оподаткування може займатися 
видами діяльності, які заборонені підприємцям на спрощеній 
системі;

 Підприємець не має обмежень на кількість найманих 
працівників, обсяги реалізації та доходів;працівників, обсяги реалізації та доходів;

 Обсяг податку залежить від отриманого доходу. Тобто, якщо за 
звітний період немає заробітків, підприємець не платить 
податків, крім мінімального страхового внеску в обсязі 22 % 
від мінімальної заробітної плати, тобто 918,06 грн.

 КВЕДи менш важливі для підприємців на загальній системі 
оподаткування. Під час реєстрації потрібно вказати деякі, 
проте можна займатися й іншими видами діяльності.



Які податки платити при загальній 
системі оподаткування

 ЄСВ (мінімальний страховий внесок) – 918,06 
грн/міс

 Військовий збір – 1,5 % від чистого прибутку.

 ПДФО (прибутковий податок) – 18 % від 
чистого прибутку. Щоб його розрахувати, чистого прибутку. Щоб його розрахувати, 
потрібно відняти від суми доходів витрати, які 
потрібно підтвердити документами. 18 % від 
цієї різниці – розмір ПДФО кожного окремого 
місяця.



Спрощена система оподаткуванняСпрощена система оподаткування





Оподаткування репетиторства
 під поняттям «репетиторство» мається на увазі: 

підготовка дітей до школи, вступу до навчальних
закладів, незалежного тестування, навчання з будь-
яких предметів, написання рефератів, виконання
контрольних, курсових та дипломних робіт тощо.

 Якщо викладач, який надає послуги репетиторства, не 
є фізичною особою-підприємцем, він зобов’язаний
включити суму таких доходів до загального річного
оподатковуваного доходу та сплатити податок (збір) із
таких доходів.



Порядок оподаткування
 Податкову декларацію про майновий стан і доходи 

за 2018 рік таким викладачам-репетиторам слід
подати до 2 травня за місцем податкової адреси
(реєстрації) чи онлайн з використанням
електронного підпису.

 Доходи від репетиторства оподатковуються  Доходи від репетиторства оподатковуються 
податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. 
Також із вказаних доходів відраховується 
військовий збір за ставкою 1,5%.

 Суму податкових зобов’язань з податку на доходи 
фізичних осіб та військового збору, зазначену в 
річній податковій декларації, репетитори мають
сплатити до 1 серпня року.



Питання 3

Особливості найму працівників 
ФО-підприємцем. Кадрова ФО-підприємцем. Кадрова 

документація.



Загальні вимоги
 Фізична особа-підприємець, який використовує

найману правцю повинен мати необхідну
кадрову документацію, оформлену відповідно
до ч. 1 ст. 3 Кодексу законів про працю України
(далі – КЗпП).

 Вимоги трудового законодавства поширюються Вимоги трудового законодавства поширюються
і на трудові відносини осіб, які працюють за 
трудовим договором з фізичними особами . 

 За невиконання вимог законодавства про 
працю, Вас може бути оштрафовано на підставі
ст. 265 КЗпП.



Перелік кадрових документів



1. Трудовий договір
 У пункті 6 частини 1 статті 24 КЗпП закріплено 

обов’язок укладення письмово трудового 
договору між працівником та ФОП.
Форма трудового договору між працівником і 
фізичною особою, яка використовує найману 
працю затверджена Наказом Міністерства праці працю затверджена Наказом Міністерства праці 
та соціальної політики України 08.06.2001 № 
260. Однак, Закон не обмежує використання 
власної форми, оскільки форма затверджена 
Наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України 08.06.2001 № 260 є такою, що 
суперечить вимогам законодавства.



2. Правила внутрішнього трудового 
розпорядку

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 24 КЗпП, при укладенні
трудового договору з фізичною особою додержання
письмової форми є обов’язковим, а п. 2 ч. 1 ст. 29 КЗпП
покладає на роботодавця, тобто і на ФОП, обов’язок до 
початку роботи за укладеним трудовим договором 
ознайомити працівника з правилами внутрішньогоознайомити працівника з правилами внутрішнього
трудового розпорядку.

Тому підприємцю перед укладенням трудових договорів
із працівниками необхідно розробити та належним
чином затвердити правила внутрішнього трудового 
розпорядку.



3. Посадова інструкція
 Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 29 КЗпП роботодавець 

зобов’язаний роз’яснити працівникові його 
права та обов’язки. Найкращим способом 
повідомлення працівника про обсяг прав та 
обов’язків ми вважаємо посадову інструкцію. обов’язків ми вважаємо посадову інструкцію. 
Наявність у підприємця такої інструкції та 
відмітки про ознайомлення працівника зніме 
принаймні одне питання під час проведення 
інспекційного відвідування або невиїзного 
інспектування інспектором Держпраці.



4. Трудова книжка
Відповідно до п. 1.1 Інструкції про порядок ведення 

трудових книжок працівників від 29.07.1993 р. № 58 
(далі – Інструкція № 58) на працівників, які працюють у 
фізичної особи понад п’ять днів, повинна бути заведена 
трудова книжка.

Проте, на відміну від підприємств/установ/ організацій, 
трудові книжки працівників, які працюють на умовах 

Проте, на відміну від підприємств/установ/ організацій, 
трудові книжки працівників, які працюють на умовах 
трудового договору у ФОП зберігаються безпосередньо у 
працівників. Запис до трудової книжки про прийняття на 
роботу та звільнення з неї здійснює особисто ФОП.

Ми радимо робити копії відповідних сторінок трудової 
книжки задля уникнення штрафних санкцій під час 
проведення заходів державного контролю з питань 
дотримання трудового законодавства.



5. Наказ про прийняття на роботу
 Згідно з ч. 4 ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до 

роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи
розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та 
повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань
забезпечення формування та реалізації державної політики з
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Типова форма № П-1, затверджена Наказом Держкомстату України
05.12.2008 року № 489, може бути використана фізичною особою-
підприємцем та визнається належною контролюючими органами.

 Наказ про прийняття на роботу видається на підставі заяви 
працівника про прийняття на роботу, про що указується у відповідній
графі такого Наказу.



6. Графік відпусток
 Відповідно до ст. 2 Закону України «Про відпустки» право на 

відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових 
відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно 
від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також 
працюють за трудовим договором у фізичної особи.

 Форму графіка відпусток законодавчо не встановлено, тобто він 
складається в довільній формі. Це підтверджує й Мінсоцполітики в 
листі від 29.07.15 р. № 191/10/136-15 (далі – Лист № 191). листі від 29.07.15 р. № 191/10/136-15 (далі – Лист № 191). 

 Спеціалісти міністерства зауважують, що навіть якщо у роботодавця 
за трудовим договором працює всього три особи, графік відпусток 
повинен складатися.

 Наявність графіка дає можливість роботодавцю своєчасно письмово 
попередити працівника про дату початку відпустки, підготувати 
відповідні розпорядчі документи, виплатити працівнику заробітну 
плату за час відпустки і, врешті-решт, відправити у відпустку 
працівника, що з якихось причин відмовляється використати право 
на відпочинок.



7. Штатний розпис
 Листі Міністерства соціальної політики від 21.11.2016 р. 

№ 5907/0/10-16/06 «Щодо кадрової документації при 
застосуванні найманої праці» рекомендується складати 
штатний розпис, оскільки наявність штатного розпису є 
гарантією забезпечення прав працівників на працю, 
захист від незаконного звільнення та оплату праці.

 ФОП самостійно вирішує питання стосовно порядку 
введення до штатного розпису назв посад (професій), які 
будуть застосовуватися у разі виробничої необхідності.

 У штатному розписі доцільно встановити фіксований 
розмір посадового окладу.



Питання 4

ФОП, самозайнята особа та 
фрілансер: порівняльно-правова фрілансер: порівняльно-правова 

характеристика





Питання 5

Особливості трудового договору з 
фрілансером та оподаткування фрілансером та оподаткування 

його праці



Головними ознаками
дистанційної праці є:

1. вільний вибір місця роботи; для спілкування з
керівництвом та колегами використовуються інформаційні
технології; режим робочого часу та часу відпочинку
визначається працівником самостійно;

2. дистанційний працівник стає штатним працівником
підприємства і на нього поширюються всі трудові права та 
гарантії (крім тих, що унеможливлюються фактом 
дистанційності, як-от оплата роботи в нічний або
гарантії (крім тих, що унеможливлюються фактом 
дистанційності, як-от оплата роботи в нічний або
надурочний час).

3. Не будь-яке дистанційне застосування праці повинно бути 
віднесене до трудових правовідносин. Якщо сторони
перебуватимуть в становищі рівності по відношенню один 
до одного та предметом домовленостей буде виконання
лише конкретного завдання, то мова буде йти про цивільно-
правові відносини. І навпаки, якщо одна сторона 
підпорядковується другій і має місце виконання роботи за 
певною спеціальністю – це трудові відносини.
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