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ВСТУП
Мале підприємництво є важливою ланкою госпо�

дарської системи країн з розвиненою ринковою еконо�
мікою. Його роль полягає у забезпеченні гнучкості і ста�
більності економічної системи: суб'єкти малого бізнесу
перші реагують на зміну економічної кон'юктури та швид�
ше пристосовуються до нових умов господарювання.
Малий бізнес створює додаткові робочі місця та є дже�
релом доходу для значних прошарків населення. Вод�
ночас ця група економічних суб'єктів є вразливою до не�
гативних явищ в економіці, тому держава повинна нада�
вати підтримку малому підприємництву з метою забез�
печення стабільного розвитку національної економіки.
Цей напрям в Україні реалізується через механізми спро�
щеної системи оподаткування, обліку і звітності.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Різноманітним аспектам оподаткування малого

підприємництва присвячені праці Ю. Іванова [4], Г. Кова�
ленко [5], Т. Паєнтко [6], О. Піскунова [7] та ін. Фахівці
досліджують переваги і недоліки спрощеної системи опо�
даткування, доцільність та ефективність її запроваджен�
ня. Однак зміни, які були внесені у Податковий кодекс та
набули чинності з 01.01.2012 р., вимагають додаткових
досліджень в контексті перспектив розвитку малого
бізнесу в Україні. Метою статті є оцінка перспектив роз�
витку малого бізнесу в контексті реформування спроще�
ної системи оподаткування, обліку і звітності.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до останніх змін положень Податкового

кодексу України вiд 02.12.2010 № 2755�VI, спрощена си�
стема оподаткування, обліку та звітності — це особли�
вий механізм справляння податків і зборів, що встанов�
лює заміну сплати окремих податків і зборів, встановле�
них Кодексом, на сплату єдиного податку з одночасним
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веденням спрощеного обліку та звітності [1]. Юридична
особа чи фізична особа — підприємець — може само�
стійно обрати спрощену систему оподаткування за умо�
ви, що така особа відповідає певним критеріям, встанов�
леним законодавством. З 1 січня 2012 року набув чин�
ності Закон України "Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів Ук�
раїни щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності"[2]. Прийняття Закону має на меті комплексне
удосконалення спрощеної системи оподаткування з ура�
хуванням змін у податковому законодавстві і підприєм�
ницькому середовищі, забезпечення її відповідності су�
часним напрямам податкової політики держави, запобі�
гання ухиленню від оподаткування тощо.

Вирішення цих проблем є надзвичайно актуальним
для України, оскільки запровадження Податкового ко�
дексу негативно вплинуло на діяльність малих підпри�
ємців. Цьому сприяло кілька негативних факторів, серед
яких головними можна назвати наступні. По�перше, дис�
кримінаційна норма третього розділу Податкового кодек�
су, яка забороняла платникам податку на прибуток вклю�
чати до складу витрат вартість товарів, робіт, послуг,
придбаних у суб'єктів спрощеної системи оподаткуван�
ня — фізичних осіб. По�друге, механізм сплати єдиного
соціального внеску. По�третє, давно назріла проблема
обліку чисельності найманих працівників у фізичних осіб�
спрощенців, оскільки відповідно до старого законодав�
ства у загальну кількість найманих працівників включа�
лися особи, які перебували у відпустці по вагітності і по�
логах або по догляду за дитиною до досягнення нею 3�х
років.

Все це сприяло тому, що кількість суб'єктів малого
бізнесу, які офіційно здійснюють підприємницьку
діяльність, почала скорочуватися. Так, глава Ради
підприємців при Кабінеті міністрів Л. Козаченко під час
засідання Економічної ради громадських об'єднань, асо�
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ціацій промисловців, підпри�
ємців і роботодавців 13 жовтня
2011р. повідомив, що більше
30% малого бізнесу України
пішло в "тіньовий" сектор через
неможливість пристосуватися до
Податкового кодексу і забезпе�
чити виконання передбачених
ним вимог. Крім того, глава Ук�
раїнського союзу промисловців
і підприємців А. Кінах в ході за�
сідання повідомив, що в друго�
му кварталі 2011 року кількість
фізичних осіб�підприємців ско�
ротилося більш ніж у 2,5 раза в
порівнянні з аналогічним періо�
дом 2010 року — з 83 тисяч до
31 тисячі [3]. Безперечно, така
ситуація потребувала державно�
го втручання.

Згідно останніх змін [2], су�
б'єкти господарювання, які зас�
тосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та
звітності, поділяються на чотири
групи платників єдиного подат�
ку, перші три з яких стосуються
фізичних осіб, четверта — юридичних. Основні критерії,
яким протягом календарного року повинні відповідати
особи, що бажають використовувати спрощену систему
оподаткування, представлені в табл. 1.

Варто відмітити позитивні нововведення, які відбу�
лись з прийняттям змін до Податкового кодексу Украї�
ни. В першу чергу, це стосується підвищення граничного
обсягу доходу, при якому можливе застосування спро�
щеної системи оподаткування. Так, в порівнянні зі стари�
ми нормами для фізичних осіб обсяг доходу зріс з 500
тис. грн. до 3 млн грн., для юридичних осіб — з 1 млн до
5 млн грн. [1]. Це призведе до збільшення кількості плат�
ників єдиного податку, а також виведення тих суб'єктів
малого бізнесу з "тіньового" сектора економіки, які до
цього приховували частину доходів для участі у спро�
щеній системі оподаткування.

Скасовано обмеження відносити на витрати платни�
ка податку на прибуток витрати на придбання товарів
(робіт, послуг) у фізичних осіб — платників єдиного по�
датку, а також скасовано 50 % надбавку, що застосову�
валась до фіксованих ставок єдиного податку за кожно�
го найманого працівника. Чинними нормами введено
відсоткову ставку єдиного податку: 3% від доходу для
платників третьої та четвертої груп за умови сплати ПДВ,
5% від доходу — без сплати ПДВ [1]. Такі зміни сприя�
тимуть розвитку малого підприємництва та збільшенню
податкових надходжень.

Окрім того, до позитивних зрушень варто віднести
спрощення адміністративних процедур, адже ускладнені
процедури звітності та обліку, які існували до прийняття
змін у законодавстві, не відповідають концепції спроще�
ної системи оподаткування. Скасовано щорічне оформ�
лення свідоцтва платника єдиного податку, яке відтепер є
безстроковим. Проте на підставі боргів або виявлення виду
діяльності, який заборонений на спрощеній системі опо�
даткування, свідоцтво може бути анульовано [1]. Також
встановлено для фізичних осіб — платників єдиного по�
датку (за винятком тих, які є платниками ПДВ) обов'язок
щодо ведення книги обліку доходів (без обліку витрат).

Нововведенням стало скасування авансових внесків
для платників єдиного податку, які сплачують податок за
відсотковими ставками. Податок сплачуватиметься про�
тягом 10 календарних днів після граничного строку по�
дання податкової декларації. Для платників єдиного по�
датку першої групи встановлено річний звітний період та
право фізичним особам, які не використовують працю
найманих осіб, не сплачувати єдиний податок на час
відпустки протягом календарного місяця, а також хво�
роби, підтвердженої лікарняним листком, якщо вона три�
ває календарний місяць і більше. Також позитивним ста�
ло надання фізичним особам — платникам єдиного по�
датку право реєструватись платниками ПДВ.

Потрібно звернути увагу на те, що межі фіксованих
ставок єдиного податку встановлюються у відсотках від
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) року. Таким чином, на 2012
рік єдиний податок буде розраховуватись відносно
мінімальної заробітної плати розміром 1073 грн. [1]. Кон�
кретна ставка встановлюватиметься місцевими радами.
Таким чином, номінальний розмір податку буде зроста�
ти щорічно відповідно до підвищення рівня мінімальної
зарплати. Такий спрощений механізм індексації ставок
оподаткування дозволить зробити безболісною проце�
дуру їх підвищення щороку відповідно макроекономіч�
ної динаміки.

За порушення умов застосування спрощеної систе�
ми оподаткування встановлюються підвищені ставки
єдиного податку. Для платників податку першої та дру�
гої груп вона встановлюється у розмірі 15% до суми пе�
ревищення, крім того, у такому разі платник повинен у
відповідний термін подати заяву на перехід до другої
або третьої груп відповідно або відмовитись від засто�
сування спрощеної системи. Платники єдиного податку
третьої і четвертої груп до суми перевищення застосо�
вуватимуть ставку єдиного податку у розмірі 15% (для
платників третьої групи), а платники єдиного податку
четвертої групи — у подвійному розмірі ставок, тобто
6% або 10%, а також будуть зобов'язані перейти на
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Таблиця 1. Групи платників єдиного податку

Джерело: складено автором.
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сплату інших податків і зборів. Також ставка податку у
15% застосовується:

1) до доходу, отриманого від провадження діяль�
ності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного подат�
ку, віднесеного до першої або другої групи;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого
способу розрахунків, ніж зазначений у законодавстві;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяль�
ності, які не дають права застосовувати спрощену систе�
му оподаткування [1, ст. 293].

Останні зміни до механізму функціонування спроще�
ної системи оподаткування, обліку і звітності розширили
перелік обмежень щодо її застосування. Законодавством
визначено коло суб'єктів господарювання, які не можуть
бути платниками єдиного податку, до яких зокрема відно�
сять юридичних та фізичних осіб — підприємців, які
здійснюють:

1) діяльність з організації, проведенню азартних ігор;
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакциз�

них товарів (крім роздрібної продажу паливно�мастиль�
них матеріалів в ємностях до 20 літрів і діяльності фізич�
них осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива і сто�
лових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органоген�
ного утворення;

5) видобуток, реалізація корисних копалин;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва,

крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється
страховими агентами, визначеними Законом України
"Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісара�
ми та аджастерами, визначеними розділом III Податко�
вого кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти і зв'язку;
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та ан�

тикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) ви�
робами мистецтва, предметами колекціонування або ан�
тикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних
заходів [1, ст. 291.5].

Відповідно вказані суб'єкти господарювання засто�
совуватимуть загальну систему оподаткування, що зро�
бить ці сфери господарювання прерогативою середньо�
го та великого бізнесу. На наш погляд, це позитивно, ос�
кільки, якщо економічні суб'єкти, які здійснюють такі
види діяльності будуть знаходитися на загальній системі
оподаткування, їх податкові потоки буде простіше конт�
ролювати на предмет повноти перерахування до бюдже�
ту.

Поряд з цим спрощена система оподаткування, об�
ліку і звітності не позбавлена недоліків. Обмеження щодо
кількості найманих осіб також звужує сферу застосуван�
ня спрощеної системи оподаткування. Крім того, утри�
мання та нарахування податку на доходи фізичних осіб
та єдиний соціальний внесок робиться щодо працівників
в повному обсязі, тому такі норми можуть стримувати зро�
стання малого бізнесу.

У цілому, описані вище зміни позитивно вплинули на
активність суб'єктів малого бізнесу. За інформацією Дер�
жавної податкової служби України найпопулярнішою се�
ред спрощенців виявилася друга група, заяви до якої за
16 днів 2012 р. подали майже 284 тисячі підприємців. Пер�
шу групу спрощеної системи оподаткування обрали 140,3
тис. підприємців. У третій категорії вже працюють майже

56,7 тис. платників. Загалом, до податкової надійшло
більше ніж 475 тис. заяв від підприємців�"спрощенців" [8].

Однак, зважаючи на те, що однією з функцій спро�
щеної системи оподаткування є підтримка бізнесу на по�
чаткових стадіях, створення сприятливих умов, для роз�
витку справи, на наш погляд, необхідним є встановлення
більш стабільної основи для нарахування податку для
першої та другої груп платників, для яких фактична сума
податку залежить не тільки від розміру мінімальної за�
робітної плати, але і від бажання місцевих рад (у визна�
чених законодавством межах). Це не дозволяє платни�
кам планувати свою діяльність більш ніж на рік вперед,
що також певним чином може стримувати розвиток ма�
лого підприємництва.

ВИСНОВКИ
Таким чином, узагальнюючи всі нововведення, мож�

на стверджувати, що спрощена система оподаткування
рухається шляхом удосконалення. Головним позивним
зрушенням є суттєве збільшення щорічного обсягу реал�
ізації товарів, робіт і послуг, за якого можна застосову�
вати спрощену систему. Також було удосконалено та ун�
іфіковано законодавчу базу у цій сфері. Прийняті зміни
до законодавства частково враховують потреби як уря�
ду, так і малого підприємництва і в цілому значно пол�
іпшують умови для переходу на спрощену систему опо�
даткування. Перспективами подальших досліджень виз�
начено оцінку впливу змін в оподаткуванні малого бізне�
су на динаміку його розвитку в Україні.
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