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Проблеми реформування спрощеної системи оподаткування в Україні     
 

Реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності сьогодні є одним із найбільш дискусійних і 
водночас важливих напрямів податкової реформи. Протягом  свого існування ця система кардинально не вдосконалювалася, 
хоча за цей вносилися численні змінами, що знизили її ефективність, деформували цілі та завдання її запровадження. 

Відсутність будь-яких суттєвих кроків щодо реформування спрощеної системи оподаткування протягом тривалого 
періоду обумовлена тим, що це питання зачіпає інтереси майже 2,5 млн громадян (1,3 млн підприємців та 1,2 млн найманих 
працівників), а тому будь-які ініціативи в даній сфері, особливо непопулярні, завжди знаходяться під тиском політичних 
чинників. 

 Проблемами, що погіршили ефективність спрощеної системи оподаткування стали: 
– заниження реальних обсягів обороту товарів та послуг, що дають право підприємцям на застосування 

спрощеної системи оподаткування. Починаючи з 1998 р., коли була запроваджена спрощена система оподаткування, індекс 
споживчих цін зріс у 5,5 разу, мінімальна заробітна плата – у 20 разів. Попри стабільність граничної межі доходу, яка дає 
можливість застосовувати спрощену систему оподаткування (для фізичних осіб-підприємців (далі – фізичні особи) – 
500 тис. грн, для юридичних осіб – 1 млн грн), висока інфляція знизила реальний допустимий показник більш, ніж у п’ять 
разів. Як наслідок, у період економічного зростання (2000-2008 рр.) суб’єкти малого бізнесу в умовах стрімкого зростання 
оплати праці мали скорочувати свої реальні обороти для того, щоб залишитися на спрощеній системі оподаткування. 
Фактично, спрощена система оподаткування наразі відіграє дестимулюючу роль у розвитку та зміцненні малого бізнесу; 

– низька фіскальну ефективність.  Для фізичних осіб, які працювали на спрощеній системі оподаткування, верхня 
межа податку за весь час зросла лише на 20 грн – з 180 до 200 грн. Фактично, з кожним роком реальні доходи бюджету від 
єдиного податку знижувалися, хоча номінально мають висхідну тенденцію. Загалом сектор економіки, де працює 13 % 
працездатного населення, формував лише 1,2 % доходів зведеного бюджету (за даними 2009 р.). Значний розрив між 
фіскальним тиском на підприємства, що працюють на загальних засадах, і тих, хто сплачує єдиний податок, є одним з 
ключових чинників посилення використання даного податкового режиму в цілях мінімізації оподаткування; 

– мінімізація оподаткування. Значна частина суб’єктів підприємницької діяльності, які застосовують спрощену 
систему оподаткування, займаються мінімізацією оподаткування власного доходу, або є учасниками схем ухилення від 
сплати податків. Основними механізмами податкової мінімізації є: 

1. Перенесення прибутку, який є джерелом сплати податку на прибуток, та об’єкта оподаткування ПДВ на 
платників єдиного податку, які не сплачують дані податки. Суть полягає в тому, що оборот потужної компанії розбивається 
між декількома платниками єдиного податку, що звільняє бізнес від сплати ПДВ та податку на прибуток. Досить відомою є 
схема, коли у великих торговельних комплексах працює декілька платників єдиного податку, кожен з яких контролює 
певний павільйон. Сума єдиних податків значно нижча, аніж сума податку з прибутку та ПДВ, який би довелося сплатити 
компанії, якби вона одноосібно вела торговельну діяльність на загальних умовах оподаткування. 

 2. Мінімізація оподаткування доходів населення. Для оптимізації оподаткування роботодавець змушує (переконує) 
робітника зареєструватися платником єдиного податку і переводить взаємовідносини з ним на контрактну форму 
співробітництва. У даному випадку роботодавець уникає сплати внесків до пенсійного та соціальних фондів, а фізична 
особа – податку на доходи, внесків до пенсійного та соціальних фондів. 

 Крім того, за реєстрації платником єдиного податку суттєво мінімізують свої податкові зобов’язання низка осіб, 
які займаються професійною діяльністю (адвокати, лікарі, консультанти). Гонорари (оплата) послуг таких осіб є достатньо 
високою, проте податок на доходи вони сплачують як наймані робітники із зарплатою 1333 грн на місяць[1]. 

 Попри досить серйозні аргументи проти самого інституту спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, 
його ліквідація не є ефективним рішенням. Спрощена система оподаткування в Україні має важливе соціальне значення. 
Лише офіційно сумарна чисельність фізичних осіб-підприємців та найнятих ними працівників становить 2,5 млн осіб. 
Очевидно, що жодна галузь економіки не зможе адсорбувати таку кількість робочої сили. Крім того, багато видів діяльності, 
що здійснюються даним сегментом бізнесу, можуть бути рентабельними лише за наявності спрощеної системи 
оподаткування. 

 Необхідно також врахувати, що скасування спрощеної системи не означатиме автоматичний перехід відповідної 
кількості суб’єктів підприємницької діяльності на загальну систему оподаткування. Навпаки, наслідком такого рішення 
стане перехід у тінь значної частини малого бізнесу, що зменшить навіть наявні надходження до бюджету. 

Оскільки питання реформування спрощеної системи стояло досить гостро і суперечки з цього приводу відтягували 
момент ухвалення Податкового кодексу України, то прийнятий Податковий кодекс був введений в дію без відповідних 
статей, що регулюють спрощені режими оподаткування. І лише  після тривалих дискусій і у результаті компромісу між 
бізнесом та владою були прийнято Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України” (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва)”, який вступив в дію 1 січня 2012 року [2] 

Ключовими змінами у спрощеній системі оподаткування стали: 
– підвищення граничного обсягу доходу, при якому можливе застосування спрощеної  системи  оподаткування    

(для  фізичних осіб – з 500 тис. грн. до 3 млн. грн., для юридичних осіб – з 1 млн. до 5 млн. грн.). Безумовний позитивний 
крок, що дасть можливість легалізувати свою діяльність субєктам господарювання, що частково тінізували свої доходи. . На 
наш погляд, доцільно граничний обсяг виручки від реалізації необхідно прив’язати до мінімальної заробітної плати (станом 
на 1 січня відповідного року), що  дозволить створити автоматичний індексатор та в майбутньому не вносити додаткових 
змін до законодавства з метою коригування параметрів застосування спрощеної системи . 

– скасування обмежень відносити на витрати платника податку на прибуток витрати на придбання товарів (робіт, 
послуг) у фізичних осіб – платників єдиного податку;  можливість використання підвищених ставок податку у разі: 
перевищення обсягу доходу, передбаченого для кожної з груп платників єдиного податку, при негрошових розрахунках, та  



 

 

здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Ці зміни розширили 
можливості застосування спрощеної системи, дали свободу підприємцям і звузили сферу корупційного маніпулювання 
представників податової служби; 

– скасування 50% надбавки, що застосовується до фіксованих ставок єдиного податку за кожного найманого 
працівника. З іншого боку, платники єдиного податку, що використовують найманих працівників, як вже зазначалося, у 
результі реформування повинні сплачувати єдиний соціальний внесок, яий на сьогодні складає найбільше фіскальне 
навнтаження на підприємців. У цьому контексті вбачається за доцільне Посилити відповідальність платників єдиного 
податку за використання праці найманих працівників без оформлення трудових відносин з метою забезпечення легалізації 
трудових відносин найманих працівників.  

– скорочення переліку податків та зборів, які не сплачуються платником єдиного податку, зокрема єдиного  
соціального внеску. Тобто по суті, спрощена система оподаткування стала більш зорієнтованою на спрощення 
адміністрування податку через спрощення обліку та звітності, проте у фіскальному розуміннні перетворилася на 
альтернативу податку на прибуток підприємств чи податку з доходів громадян. На наш погляд варто розширити перелік 
податків та зборів, які не сплачуються з одночасним підвищенням ставки єдиного податку. 

– обмеження видів діяльності, на які поширюється спрощена система оподаткування. Зменшення кола платників 
податку дозволить зменшити обсяги мінімізації оподаткування. Зокрема, перелік видів діяльності, на які не поширюється 
спрощена система оподаткування, розширено з метою ліквідації схем мінімізації податкових платежів „надприбутковими” 
суб’єктами малого підприємництва. Проте варто додати обмеження щодо  діяльності, пов’язаної з організацією торгівлі та 
наданням послуг (оренди) зі створення належних умов для здійснення торгівлі фізичними або юридичними особами. Це 
дозволить ліквідувати одну з найпоширеніших схем мінімізації оподаткування. 

Необхідність стимулювання розвитку малого бізнесу при актуалізації згаданих вище негативних явищ потребує 
досить обережного підходу до реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. У процесі 
реформування цієї системи необхідно запровадити низку обмежень для бізнесу, але надати йому нові можливості, що 
зможуть компенсувати негативний ефект. Водночас, як засвідчує практика економічно розвинених країн, традиційно цілі 
спрощеної системи оподаткування полягають не стільки у зниженні рівня оподаткування, скільки в скороченні витрат та 
часу на ведення бухгалтерського та податкового обліку. 
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In the thesis provides an overview of the major problems that worsened the efficiency of the simplified taxation system, are 
analyzed the key changes in the reform of the simplified system, found their advantages and disadvantages. 
 


