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Perspektywy rozwoju nauki
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ
 СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Малий бізнес займає одне з важливих місць у ринкової економіки, без нього 
не може гармонійно розвиватися держава. Саме малий бізнес багато в чому визначає 
темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту. 
На його розвиток значний вплив оказує система оподаткування, яка функціонує в 
державі. В даний час податкова система України передбачає дві системи оподаткування 
загальну та спрощену. У кожної є свої переваги і недоліки. Але спрощена система 
оподаткування користуєтеся значною популярністю серед платників податків малого 
бізнесу. Тому особливості її функціонування і розвитку мають актуальне значення і 
донині. 

Проблемам функціонування та розвитку спрощеної системи оподаткування 
присвячені роботи таких видатних вчених як В.Л. Андрущенко, Т.Ф. Ануфрієва, 
М.Я. Дем'яненко, О.В. Долгальов, А.Г. Завгородній, Ю.Б. Іванов, О.О. Костенко,                                
А.І. Крісоватій, Я.В. Литвиненко, В.І. Ляшенко, П.В. Мельник та інш.

Метою даної роботи є виявлення особливостей розвитку спрощеної системи 
оподаткування для суб’єктів малого підприємництва.

Спрощену систему оподаткування, обліку та звітності було запроваджено 
Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.1998 № 727/98.

Відповідно до Указу, спрощену систему оподаткування обліку та звітності 
застосовували для таких суб'єктів малого підприємництва: фізичних осіб,  які  
здійснюють підприємницьку діяльність без створення  юридичної  особи  і  у  трудових  
відносинах  з  якими,  включаючи членів  їх  сімей,  протягом  року  перебуває  не 
більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації  продукції  (товарів, робіт, послуг) 
за рік не перевищує 500 тис. гривень;  юридичних осіб   -   суб'єктів   підприємницької   
діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності,  в яких 
за  рік  середньооблікова  чисельність  працюючих  не перевищує 50 осіб  і  обсяг  
виручки  яких  від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 
млн. гривень [1].

В Україні вже багато років тривають гострі дискусії щодо шляхів реформування 
спрощеної системи оподаткування малого підприємництва. Прийняття Податкового 
кодексу та вилучення під тиском громадськості з нього нововведень, що стосуються 
спрощеної системи оподаткування, дозволяє стверджувати, що запропонована та 
діюча спрощені системи оподаткування мають багато суперечностей і недоліків та 
потребують вдосконалення.

Дослідимо особливості спрощеної системи оподаткування на різних етапах 
розвитку податкового законодавства.
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В перші роки незалежності України, коли почав зароджуватися малий 

бізнес, потрібен був такий податковий механізм, який сприяв би розвитку малого 
підприємництва. Цим механізмом стала спрощена система оподаткування,обліку 
та звітності, яку запроваджено Указом Президента України "Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва". З розвитком 
економіки зазнають змін і законодавчі документи. В 2010 році було прийнято 
Податковий кодекс, що забезпечив систематизування податкового законодавство 
в єдине, вніс певні зміни і корективи в податкові закони, які з його дією втратили 
чинності. В табл. 1 представлено особливості спрощеної системи оподаткування до і 
після прийняття податкового кодексу[1; 2].

Таблиця 1
Спрощена системи оподаткування України в залежності від законодавства

№ Групи 
платників

Кількість на-
йманих пра-

цівників

Обсяг 
доходу Ставка База оподаткування

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.1998 № 727/98.

1 Фізичні 
особи

Не більше 10 
осіб

Не 
більше 
500тис. 

грн.

Від 20 
до 200 

грн.

Виручка від реалізації 
продукції 

2 Юридич-
ні особи

Не більше 50 
осіб

Не 
більше 
1 млн. 

грн.

6% Виручка від реалізації 
товарів платником ПДВ

10% Виручка від реалізації 
товарів неплатником ПДВ

З прийняттям Податкового кодексу України, 2010-2011 рр.

1 Фізичні 
особи

Не викорис-
товують пра-
цю найманих 
працівників

Не 
пере-

вищує 
150 
тис. 
грн.

Від 1% 
до 10% 
до мін. 

з/п

Виручка від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 

послуг)

2 Фізичні 
особи

Не більше 10 
осіб

Не 
пере-

вищує 
1 млн. 

грн.

Від 
2% до 
214% 

до мін. 
з/п

Виручка від реалізації 
продукції(товарів, робіт, 

послуг)

3 Фізичні 
особи

Не більше 20 
осіб

Не 
пере-

вищує 
3 млн. 

грн.

3% Виручка від реалізації 
товарів платником ПДВ

5% Виручка від реалізації 
товарів неплатником ПДВ
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4 Юридич-
ні особи

Не більше 50 
осіб

Не 
пере-

вищує 
5 млн. 

грн.

3% Виручка від реалізації 
товарів платником ПДВ

5% Виручка від реалізації 
товарів неплатником ПДВ

Зі змінами та доповненнями Податкового кодексу України, 2012 р.

1 Фізичні 
особи

Не викорис-
товують пра-
цю найманих 
працівників

Не 
пере-

вищує 
150 
тис. 
грн.

Від 1% 
до 10% 
до мін. 

з/п

Виручка від реалізації 
продукції

2 Фізичні 
особи

Не більше 10 
осіб

Не 
пере-

вищує 
1 млн. 

грн.

Від 
2% до 
214% 

до мін. 
з/п

Виручка від реалізації 
продукції

3 Фізичні 
особи

Не більше 20 
осіб

Не 
пере-

вищує 
3 млн. 

грн.

3% Виручка від реалізації 
товарів платником ПДВ

5% Виручка від реалізації 
товарів неплатником ПДВ

4 Юридич-
ні особи

Не більше 50 
осіб

Не 
пере-

вищує 
5 млн. 

грн.

3% Виручка від реалізації 
товарів платником ПДВ

5% Виручка від реалізації 
товарів неплатником ПДВ

5 Фізичні 
особи

Не більше 20 
осіб

Не 
пере-

вищує 
20 млн. 

грн.

7% Виручка від реалізації 
товарів платником ПДВ

10% Виручка від реалізації 
товарів неплатником ПДВ

6 Юридич-
ні особи

Не більше 50 
осіб

Не 
пере-

вищує 
20 млн. 

грн..

7% Виручка від реалізації 
товарів платником ПДВ

10% Виручка від реалізації 
товарів неплатником ПДВ

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці на спрощеній системі 
оподаткування мають деякі обмеження у видах діяльності, чисельності працівників 
і доходів таких суб'єктів. Останнім часом в податкове законодавство України щодо 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності внесено багато змін (останні 
- 05.07.2012 р.). Згідно з якими було розширено кількість груп платників єдиного 
податку до 6. В залежності від кількості найманих працівників, обсягу доходів та 
сплати ПДВ зазначені різні ставки.

Перевагами спрощеної системи оподаткування для юридичних та фізичних 
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осіб-підприємців є [3]:
−	 простота нарахування єдиного податку, спрощене ведення обліку і відносна 

простота заповнення звітності;
−	 звільнення від сплати низки податків і обов'язкових платежів;
−	 можливість бути платником ПДВ за власним бажанням.

Недоліками спрощеної системи оподаткування є [3]:
−	 обмеження у видах діяльності, обсязі доходу і кількості працівників;
−	 негативні нюанси роботи ФОП з юридичними особами на загальній системі 

(платники єдиного податку 2-ї групи мають право продавати товари 
юридичним особам на загальній системі, але надавати послуги тільки 
платникам єдиного податку, тому складність і трудомісткість відстеження не 
тільки системи оподаткування, але і групи платника , провокує підприємство 
шукати контрагентів під «загальним» статусом);

−	 розмір податку для платників 1-й і 2-ї груп не залежить від результатів 
діяльності.

Також значним на сьогодні недоліком залишається елемент подвійного оподаткування 
у спрощеній системі за ставкою єдиного податку 6 % за умови сплати ПДВ. Економічно 
неправильним є те, що 6 % податку береться з суми виручки, включаючи ПДВ, що 
приводить до накладання податку на податок[4, с. 784].
Таким чином, спрощена система оподаткування, введена в Україні, має значні 
позитивні аспекти, разом з тим, наявні і проблеми оновлення єдиного податку, 
що вимагає продовження дослідження проблеми впливу спрощеної системи 
оподаткування на подальший розвиток малого бізнесу.
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