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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До основних цілей сталого розвитку України на�

лежать створення нових робочих місць, підвищення

добробуту населення, уповільнення обсягів трудової

міграції, формування конкурентного середовища, по�
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У статті досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем опо�

даткування. З'ясовано організаційно�правові засади функціонування спрощеної системи опо�

даткування, обліку та звітності в Україні. Визначено обмеження щодо застосування спрощеної

системи оподаткування, обліку та звітності в Україні. Встановлено, що спрощені системи опо�

даткування застосовуються у країнах СНД та не використовуються в країнах ЄС. Досліджено

білоруський досвід функціонування спрощених систем оподаткування. Окреслено шляхи вдос�

коналення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні з урахуванням пози�

тивного зарубіжного досвіду.

Domestic and foreign experience of functioning of the simplified systems of taxation is investigated.

The organizational and legal bases of functioning of the simplified system of taxation, accounting

and reporting in Ukraine are ascertained. The restrictions on application of the simplified system of

taxation, accounting and reporting in Ukraine are determined. The simplified systems of taxation

are established to be applied in the CIS countries and not be used in EU countries. The Belarusian

experience of functioning of the simplified systems of taxation is studied. The ways of improvement

of the simplified system of taxation, accounting and reporting in Ukraine are outlined taking into

account positive foreign experience.
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жвавлення ділової активності та збільшення інвес�

тицій в національну економіку, забезпечення еколог�

ічної безпеки й впровадження інноваційних та енер�

гозберігаючих технологій, досягнення яких є можли�

вим завдяки стимулюванню розвитку малого підприє�
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мництва за рахунок ефективних податкових інстру�

ментів. Відтак, особливої актуальності набуває дослі�

дження спрощеної системи оподаткування, обліку та

звітності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням податкового регулювання загалом та фун�

кціонування спрощеної системи оподаткування, обліку

та звітності зокрема присвячені праці таких вітчизняних

учених: З. Варналія, О. Десятнюк, О. Данілова, Ю. Івано�

ва, О. Квасовського, А. Кізими, А. Крисоватого, Д. Се�

ребрянського, В. Сідляр, В. Федосова. Однак, незва�

жаючи на численні законодавчі ініціативи та ухвалені

нормативно�правові акти, що регулюють дану сферу,

спрощена система оподаткування, обліку та звітності

потребує реформування в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
 Метою статті є дослідження вітчизняного та за�

рубіжного досвіду функціонування спрощених систем

оподаткування й окреслення шляхів вдосконалення

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

в Україні з урахуванням позитивного світового дос�

віду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Спрощена система оподаткування, обліку та

звітності, представлена єдиним податком в Україні,
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Рис. 1. Інституційне забезпечення функціонування спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності в Україні

Джерело: розроблено автором на основі [1; 2].
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Таблиця 1. Групи платників єдиного податку станом на 2015 рік

Джерело: складено автором на основі [2].
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пройшла тривалий період становлення та розвитку

(рис. 1).

На даний час податковим законодавством України виз�

начено чотири групи платників єдиного податку (табл. 1).

У свою чергу, для платників першої та другої груп

єдиного податку передбачені фіксовані ставки та для

платників третьої групи — відсоткові ставки (табл. 2).

При цьому для платників єдиного податку четвертої гру�

Таблиця 2. Чинні ставки єдиного податку в Україні у 2015 році

Джерело: складено автором на основі [2]/
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Рис. 2. Обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності в Україні
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пи розмір ставок податку з одного гектара сіль�

ськогосподарських угідь та/або земель водного фон�

ду залежить від категорії (типу) земель, їх розташуван�

ня.

Зазначимо, що для платників єдиного податку чет�

вертої групи об'єктом оподаткування є площа

сільськогосподарських угідь та/або земель водного

фонду, що перебуває у власності сільськогосподарсь�

кого товаровиробника або надана йому в користуван�

ня та базою оподаткування   нормативна грошова

оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь із

урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за

станом на 1 січня базового податкового року (для

земель водного фонду — нормативна грошова оцін�

ка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індек�

сації) [2].

Податковим кодексом України встановлені також

додаткові ставки єдиного податку [2]:

1) 15%   для платників єдиного податку першої —

третьої груп (фізичні особи — підприємці):

— до суми перевищення граничного обсягу дохо�

ду, який дає право застосовувати спрощену систему опо�

даткування;

— до доходу, отриманого від провадження діяль�

ності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного подат�

ку, віднесеного до першої або другої групи;

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого

способу розрахунків, ніж грошовий;

— до доходу, отриманого від здійснення видів

діяльності, які не дають права застосовувати спрощену

систему оподаткування (рис. 2);

2) ставки єдиного податку для платників третьої гру�

пи (юридичні особи) встановлюються у подвійному

розмірі ставок:

— до суми перевищення граничного обсягу дохо�

ду, який дає право застосовувати спрощену систему опо�

даткування;

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого

способу розрахунків, ніж грошовий;

-  
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Таблиця 3. Ставки корпоративного
та альтернативного мінімального податку

в Європейському Союзі у 2015 році

Джерело: складено автором на основі [5; 6].
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Таблиця 4. Загальна та альтернативні системи оподаткування в Україні та окремих країнах СНД
у 2015 році

Джерело: складено автором на основі [2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].
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— до доходу, отриманого від здійснення видів

діяльності, які не дають права застосовувати спрощену

систему оподаткування (рис. 2).

Зазначимо, що відповідно до податкового законо�

давства України з 1 липня 2015 року платники єдиного

податку третьої групи зобов'язані використовувати реє�

стратори розрахункових операцій. Слід відзначити, що

ціни на касові апарати становлять від 5 000 грн. та вище.

Відтак, малий та середній бізнес змушений буде запла�

тити не менше 1,5 млрд грн. одноразово та мільйони гри�

вень щомісяця надалі [3].

На думку О. Продан: "Сьогоднішня система адміні�

стрування касових апаратів громіздка, непрозора і ко�

рупційна. Це монополізована сфера з усіма наслідка�

ми, які витікають звідси (збільшення тіньового сектору;

підвищення цін для споживачів (частину своїх незапла�

нованих витрат підприємці змушені будуть закласти у

вартість своїх товарів і послуг))" [3].

Зазначимо, що у Європейському Союзі (ЄС) відсутні

аналоги вітчизняної спрощеної системи оподаткування,

обліку та звітності, при цьому преференції для малого

та середнього бізнесу існують, але вони функціонують

у межах загальної системи оподаткування [4] (табл. 3).

У свою чергу, аналоги вітчизняної спрощеної сис�

теми оподаткування, обліку та звітності характерні для

країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) (табл.

4). При цьому, для порівняння, ставка корпоративного

податку (загальна система оподаткування, представле�

на податком на прибуток підприємств) в Україні знахо�

диться практично на тому ж рівні, що і в країнах СНД, та

ставка індивідуального прибуткового податку (загаль�

на система оподаткування, представлена податком на

доходи фізичних осіб) в Україні дещо вища порівняно з

більшістю досліджуваних країн СНД.

Розглянемо детальніше досвід Республіки Білорусь

щодо функціонування альтернативних систем оподат�

кування. Так, основні елементи податку при спрощеній

системі оподаткування представлено в таблиці 5.

На нашу думку, доцільним для застосування у вітчиз�

няній практиці є білоруський досвід щодо диференці�

ації ставок податку при спрощеній системі на основі вра�

хування виду населеного пункту (міський чи сільський),

застосування виключно відсоткових ставок та підвищен�

ня їхнього рівня.

У свою чергу, особливості функціонування єдино�

го податку для виробників с/г продукції представлено

Таблиця 5. Особливості функціонування податку при спрощеній системі оподаткування
в Республіці Білорусь

Джерело: складено автором на основі [9].
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Таблиця 6. Особливості функціонування єдиного податку для виробників
сільськогосподарської продукції в Республіці Білорусь

Джерело: складено автором на основі [9].
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в таблиці 6. Враховуючи білоруський досвід оподатку�

вання сільськогосподарських товаровиробників, для

платників четвертої групи єдиного податку в Україні

базою оподаткування має стати грошове вираження

доходу та відповідно ставка податку має залежати від

доходу як фінансового результату їхньої діяльності, а

не від категорії земель, їхнього розташування та нор�

мативної оцінки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, впровадження окреслених вище про�

позицій щодо адаптації прогресивного зарубіжного

досвіду функціонування спрощених систем оподатку�

вання у вітчизняну практику призведе до підвищення

ефективності спрощеної системи оподаткування, обліку

та звітності в Україні. При цьому слід забезпечити

стабільність нормативно�правової бази оподаткування

суб'єктів малого підприємництва та удосконалити про�

цес адміністрування єдиного податку, головним чином

у частині реформування адміністрування касових апа�

ратів.
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