
Основні характеристики Загальна система 

Податки та збори 

Податок на доходи 
фізичних осіб 

(ПДФО) 

18% – від чистого оподатковуваного доходу 
(= доходи – витрати) 

Військовий збір (ВЗ) 1,5% – від чистого оподатковуваного доходу 
(= доходи – витрати) 

Загальна ставка податку 
(ПДФО + ВЗ) 

19,5% 

Єдиний соціальний внесок 
(ЄСВ) “за себе” 

22% – від чистого оподатковуваного доходу* 
(= доходи – витрати) 

Мінімальна база розрахунку ЄСВ: Максимальна база розрахунку ЄСВ: 

Мінімальна зарплата  
за місяць × 0,22  

(для січня 2018 р. – 819,06 грн) 

15 × мінімальна зарплата  
за місяць × 0,22: 

(для січня 2018 р.– 12285,90 грн) 

Земельний податок Сплачується, якщо ФОП є власником землі, яка використовується для 
господарської діяльності. 

Загальні умови перебування 

Максимально допустимий 
обсяг доходу за кал. рік 

Без обмежень. 

Реєстрація платником ПДВ При перевищенні обсягу доходу 1 млн грн. 

Максимально можлива 
кількість найманих 

працівників 
Без обмежень. 

Дозволені способи 
розрахунків 

Будь-яка форма: грошова (готівкова або безготівкова), бартер, 
взаємозаліки, використання векселів, виплати в натуральній формі тощо. 

Дозволена та заборонена 
сфера діяльності 

Дозволені усі види діяльності, крім заборонених для ФОП**. 

Використання РРО На загальних підставах. 

Періодичність сплати податків і зборів 

Періодичність сплати 
податку (ПДФО) 

Авансовими платежами раз на квартал 
(до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом). 

Періодичність сплати ВЗ Раз на рік (протягом 50 днів по закінченню року). 

Періодичність сплати ЄСВ 
“за себе” 

Щокварталу (до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом). 

Періодичність подачі декларацій і звітів 

Подача податкової 
декларації про майновий 

стан та доходи 
Раз на рік (протягом 40 кал. днів; для 2018 р. – 9 лютого). 

Подача звіту з ЄСВ Раз на рік (до 10 лютого). 

 
*  З 01.01.2017 ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе ЄСВ, 

якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну 
допомогу; 

* для усіх ФОП зокрема заборонено займатися фінансовими послугами, організацією телебачення і 
радіомовлення, операціями з металобрухтом, загальною середньою та вищою освітою, будівництвом та 
експлуатацією автодоріг. 


