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УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЄДИНОГО ТАРИФУ ЗАЛЕЖНО ВІД
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ГРУПИ СУБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ
Єдиний податок – результат спрощеної системи оподаткування, який дає
можливість сплачувати податок у єдиному консолідованому вигляді та звільняє
від сплати інших видів податків фізичним та юридичним суб’єктам, які відносяться
до конкретних груп та мають право на проведення підприємницької діяльності
застосовуючи даний вид податкового стягнення [1].
Єдиний податок є ефективним інструментом стимулювання малого та середнього бізнесу. Завдяки цій спрощеній системі слати податків підприємці отримують такі переваги, як: 1. Здатність отримувати більше прибутку. 2. Оптимізація
документообігу, за рахунок того, що оплата єдиного податку здійснюється одним
документом. 3. Економія часу при розрахунку та оплаті податків. 4. Мають
перевагу серед своїх прямих та потенціальних конкурентів, які не використовують
даний механізм.
При наданні визначення терміну «єдиний податок» ми зазначали, що право
на отримання даного інструменту мають представники окремих груп. Слід зазначити, що таких груп нараховується чотири: 1. Фізичні особи підприємці, які
здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринку
та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню
Дохід не вище 300 тисяч гривень та здійснення господарської діяльності без
задіяння найманих працівників. 2. Фізичні особи підприємці, які здійснюють
господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам
єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність
у сфері ресторанного господарства. Дохід не вище 1,5 млн грн та здійснення господарської діяльності з задіянням не більше 10 найманих працівників [2]. 3. Фізичні
особи підприємці та юридичні особи суб’єкти господарювання будь-якої
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організаційно-правової форми. Дохід не вище 5 млн грн та здійснення господарської діяльності з задіянням необмеженої кількості найманих працівників. [2].
4. Сільсько-господарські товаровиробники. Не існує обмеження по отриманню
доходу та використанню обмеженої кількості працівників при здійсненні
господарської діяльності [2].
Описавши всі 4 групи платників податків, які мають право на встановлення
для них єдиного податку слід виявити за рахунок чого дані суб’єкти господарської
діяльності мають права на використання даних преференцій:
1 група. Представники цієї групи здійснюють найпростіший вид підприємництва поєднуючи у своїй діяльності всі посади необхідні для здійснення підприємницької діяльності у напрямку, який вони оберуть. Держава встановлюючи
низьку ставку оподаткування таким чином стимулює населення здійснювати
види діяльності, яких завжди не вистачає на ринку, без суттєвого впливу на
прибуток. Також слід зазначити, що таким чином виникає конкуренція і дії
влади у цьому напрямку набувають соціального ефекту. Тому, що при таких
умовах підприємці не зможуть суттєво підвищувати ціни на свою продукцію чи
послуги, а в деяких випадках взагалі знижувати.
2 група. Представники цієї групи можуть здійснювати господарську діяльність отримуючи більший дохід зі своєї діяльності на наш погляд насамперед
через те, що для них існує можливість використовувати у своїй діяльності 10 працівників. Це призводить до того, що витрати набагато збільшуються і прибуток
від цього скорочується. Для того, щоб підприємство, наприклад ресторанного типу,
працювало не в збиток собі і використовують даний механізм при нарахуванні
податку.
3 група. Характерною особливістю цієї групи є те, що значною мірою
збільшуються масштаби підприємництва і тому ліміт доходу також. Для неї не
існує обмежень у кількості задіяних працівників, що дає можливість поступово
розширити виробництво попередніх груп і перейти в серійне виробництво товарів.
Дану теорію підтверджує і той факт, що ставка єдиного податку еквівалентна до
доходу і різниться від умови сплати чи не сплати ПДВ.
4 група. Преференції для даної групи надаються на наш погляд по такій
причині – Україна є одним з найбільших експортерів зерна у світі. Про це
свідчать дані за 2015 рік [3]. Державі необхідно втримувати ці позиції, а інколи
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і покращувати їх. Своєю політикою вона дає змогу підприємцям збільшувати
свої прибутки стимулюючи покращувати показники продажу сільськогосподарської продукції та її якості. Також слід зазначити, що при наданні такого виду
пільг збільшується зацікавленість підприємців в проведенні своєї діяльності в цій
сфері. Як наслідок, дія єдиного тарифу для даної групи дає змогу ефективно
використовувати землі та водні наділи.
Визначимо 2 основні проблеми системи спрощеного оподаткування:
1. Суб’єкти, платники єдиного податку не звільняються від сплати військового збору, податку на доходи фізичних осіб з доходів виплачених з дивідендів.
2. Суттєвим недоліком для суб’єктів 4 кваліфікаційної групи платників
податків є те, що вони звільняються від сплати земельного податку та плати за
оренду земель державної та комунальної власності. Від двох останніх держава
наповнювала спеціальний фонд, який здійснював фінансування охорони земель,
підвищення родючості ґрунту та інші операції пов’язані з землекористуванням.
Таким чином, ми бачимо вирішення цих двох проблем у відміні зборів та
податків характерних для першого випадку та введення земельного податку для
вирішення другого.
Отже, після проведеної роботи ми дійшли висновку, що єдиний тариф є ефективним інструментом для стимулювання малого та середнього бізнесу. Дана
точка зору сформулювалась після розгляду груп суб’єктів, які мають право користуватись даним тарифом, визначивши ставку податку для них та розібравши
декілька прикладів.
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