
ПОЧАТОК ТА 

РОЗВИТОК

ВЛАСНОЇ СПРАВИ

Бухгалтерський
облік у 

підприємницькій
діяльності



СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Основним фактором, що впливає на побудову

обліку в малому бізнесі, є діюча система 

оподаткування.

З введенням Податкового кодексу України

суб’єкти малого підприємництва можуть

застосовувати два варіанти оподаткування:

 загальну систему оподаткування;

 спрощену систему оподаткування.



Групи платників єдиного податку

1 група: ФОП, які здійснюють виключно роздрібний
продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або
провадять господарську діяльність з надання побутових
послуг населенню

2 група: ФОП, 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

3 група: ФОП  та юрособи — суб'єкти господарювання
будь-якої організаційно-правової форми

4 група: сільсько-господарські товаровиробники



Перша група

Річний дохід, 
грн

Дозволена 
кількість 

працівників

Ставка 
податку

300 тис.

Не 
використовують
працю найманих

осіб

до 10% від
прожиткового
мінімуму для 
працездатних
осіб (160 грн)



Друга група

Річний дохід, 
грн

Дозволена 
кількість 

працівників

Ставка 
податку

1,5 млн.
Не перевищує 10 

осіб
до 20% від МЗП 

(640 грн)



Третя група

Річний дохід, 
грн

Дозволена 
кількість 

працівників
Ставка податку

5,0 млн. Не обмежено

Відсотки до 
доходу:

• 3% доходу 
(якщо платник

ПДВ);
• 5% доходу 



Четверта група

Річний дохід, 
грн

Дозволена 
кількість 

працівників
Ставка податку

Частка с/г 
товаровиробництва

за попередній
податковий
(звітний) рік

дорівнює або
перевищує 75 %

Не обмежено

Розмір ставок податку
з 1 га с/г угідь та/або

земель водного фонду 
залежить від категорії

(типу) земель, їх
розташування



Форма розрахунків

Платники єдиного

податку першої - третьої

груп повинні здійснювати

розрахунки за відвантажені

товари (виконані роботи, 

надані послуги) виключно в 

грошовій формі (готівковій

та/або безготівковій). 



Застосування РРО

Юридичні особи- платники єдиного податку мають

застосовувати РРО на загальних підставах.

ФОП - платники єдиного податку не застосовують

РРО, якщо вони:

- знаходяться на першій групі платників єдиного

податку;

- знаходяться на другій або третій групі платників

єдиного податку та обсяг доходу протягом

календарного року не перевищує 1 млн. грн.

- не реалізують технічно складну побутову техніку.



Не можуть бути платниками єдиного податку

 діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей;

 обмін інвалюти;

 виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів;

 видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і 
каміння;

 діяльність у сфері фінансового посередництва;

 управління підприємствами;

 надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку
(крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

 продаж предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з 
організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами 
колекціонування або антикваріату;

 організацію, проведення гастрольних заходів. 



Загальна система оподаткування

 Юридична особа, яка обрала загальну систему 

оподаткування є платником податку на 

прибуток за ставкою 18% (прибуток = доходи -

витрати).

 Фізична особа-підприємець, яка обрала

загальну систему оподаткування сплачує зі

свого прибутку єдиний соціальний внесок у 

розмірі 22%, військовий збір – 1,5% та податок

на доходи фізичних осіб – 18%.



Проезентацію розроблено ГО “Агенцією
регіонального розвитку Таврійського 
об’єднання територіальних громад” -
учасником партнерської мережі Програми 
USAID «Лідерство в економічному 
врядуванні», яку виконує Фонд Східна 
Європа та партнери. 
Підготовка цього посібника стала можливою
завдяки підтримці американського народу, що була
надана
через Агентство США з міжнародного розвитку в
рамках Програми USAID ЛЕВ. Думки і твердження,
викладені в цій публікації, є відповідальністю
авторів та можуть не співпадати з позицією USAID
та Уряду США.

Оргпитання –
Вікторія Кулакова
095-9460-158
kentavrida@gmail.com

www.arr.ks.ua

Керівник проекту та 
ГО “АРР ТОТГ” – Павло Ярмій
050-318-1681, 
payrmiy@gmail.com

Тренер – Олексій Чірков
050-4942-005 adv-nk@ukr.net
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