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Особливості застосування спрощеної системи оподаткування регламентовано             

розд. XIV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами             

та доповненнями (далі – ПКУ).  

Згідно ст. 291 розд. XIV ПКУ спрощена система оподаткування, обліку та              

звітності – це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну 

сплати окремих податків і зборів, встановлених п.п. 297.1 ст. 297 ПКУ. 

Відповідно до п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку для 

фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в 

грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, 

визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою 

фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і 

відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке 

належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності 

(п. 292.1 ст. 292 ПКУ). 

Платники єдиного податку першої – третьої групи повинні здійснювати розрахунки за 

відвантажені товари (виконані роботи, послуги) виключно в грошовій формі  (готівковій 

та/або безготівковій формі) (п. 291.6 ст. 291 ПКУ). 

Пунктом 292.6 ст. 292 ПКУ визначено, що датою отримання доходу платника єдиного 

податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або 

безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі 

безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). 

Згідно з п. 292.5 ст. 292 ПКУ дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у 

гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним 

банком України на дату отримання такого доходу. 

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів 

платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання 

платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, 

послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану 

вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою 

минув строк позовної давності (п. 292.6 ст. 292 ПКУ). 

Ставки єдиного податку визначені у ст. 293 ПКУ. 

Водночас повідомляємо, що відповідно до п. 6 та п. 7 ст. 7 Закону України                    

від 20 травня 1999 року № 679-XIV «Про Національний банк України» зі змінами та 

доповненнями Національний банк України, зокрема, регулює діяльність платіжних систем та 

систем розрахунків в Україні, визначає порядок і форми платежів, у тому числі між банками, 

та визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює та 

забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування, розвиток створених ним 

платіжних та облікових систем, контролює створення платіжних інструментів, систем 

автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації. 

Отже, фізичні особи – підприємці можуть здійснювати розрахунки за відвантажені 

товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або 

безготівковій формі). При цьому, здійснення розрахунків із використанням платіжного 

сервісу LiqPay знаходиться у правовому полі Національного банку України. 


