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ВСТУП 

 

Переважно за рахунок надходжень від сплати фізичними та юридичними 

особами податків і зборів, котрі в своїй сукупності становлять податкову сис-

тему країни, відбувається формування публічних грошових фондів. Слід зазна-

чити, що обсяг податкових надходжень від реалізації податкового обов’язку 

саме юридичними особами значно перевішує сплати аналогічних платежів фі-

зичними особами. Українська система оподаткування юридичних осіб також 

значно впливає на економічну поведінку цих осіб, особливо на процеси розпо-

ділу, реінвестування отриманих доходів, інноваційну та інвестиційну актив-

ність. 

Останніми роками можливість ефективної реалізації податкового 

обов’язку юридичних осіб ускладнюється внесенням великої кількості змін до 

податкового законодавства країни, ґрунтовним видозміненням механізму пла-

тежів, новаціями щодо порядку реалізації податкових обов’язків. Все це зумов-

лює необхідність вивчення доцільності окремих нормативних конструкцій, по-

шук способів ефективного упорядкування чинних норм та, як результат, розро-

бку пропозицій щодо вдосконалення системи оподаткування юридичних осіб, 

гарантування реалізації прав і обов’язків усіх учасників податкових правовід-

носин, створення умов для привабливого інвестиційного клімату. 

Метою даної роботи є аналіз системи оподаткування юридичних осіб для 

визначення існуючих проблем та напрямків її вдосконалення.  

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:  

- Визначити сутність та значення податків з юридичних осіб; 

- Дослідити інформаційне забезпечення та система показників 

аналізу податків з юридичних осіб 

- Надати критичну оцінку науковим публікаціям щодо проблем у си-

стемі оподаткування юридичних осіб 

- Дослідити роль податків з юридичних осіб у податковій системі 

держави; 



- Провести аналіз динаміки та структури сплати податків і зборів 

ТОВ «Експрес» за 2013-2017 рр.; 

- Надати оцінку впливу чинної системи оподаткування юридичних 

осіб на діяльність ТОВ «Експрес»; 

- Дослідити світовий досвід оподаткування юридичних осіб та мож-

ливості його застосування в Україні; 

- Визначити проблеми та шляхи вдосконалення оподаткування юри-

дичних осіб в Україні. 

Об’єктом дослідження є система оподаткування юридичних осіб. 

Предметом – є економічні відносини між юридичними особами та держа-

вою з приводу сплати податків. 

Завдання виконувалися шляхом вивчення наукових робіт, присвячених 

питанню оподаткування юридичних осіб. 

Методологічною основою дослідження є методи теоретичного узагаль-

нення, аналізу та синтезу, дедуктивний метод, метод системного аналізу та ін-

ші, які використовувались у процесі аналізу інформації.  

Інформативну базу дослідження складають Закони України, наукові пра-

ці, Інтернет-ресурси та статті з питань оподаткування юридичних осіб. 

Серед науковців, які досліджували питання оподаткування юридичних 

осіб слід зазначити наступних: Андрущенко В.Л., Бараулін С.В., Бердар М.М., 

Буряковський В.В., Гушан О.В., Іванов Ю.Б., Загоруйко Н.О., Калінеску Т.В., 

Карпова Т.С., Карпушенко М.Ю., Косарєва І.П., Кузьменко Г.І., Кучерявенко 

М.П., Малкіна Я.Д., Новосельська Л.І., Оводюк Н.М., Письменний В.В., Полі-

ванцев А.С., Семенець А.О., Сторожук О.В.Шульга А.А. та ін. 

 

Методологічною основою дослідження є методи теоретичного узагаль-

нення, аналізу та синтезу, дедуктивний метод, метод системного аналізу та ін-

ші, які використовувались у процесі аналізу інформації. 

Інформативну базу дослідження складають Податковий кодекс України, 

Закони України, наукові праці, Інтернет-ресурси та статті з питань оподатку-

вання юридичних осіб. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%20%25D0%259C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0%20%25D0%259B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B6%25D1%2583%25D0%25BA%20%25D0%259E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B6%25D1%2583%25D0%25BA%20%25D0%259E$


Робота складається з трьох розділів, вступу, висновків, переліку посилань 

та додатків. 
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 

Порівняльна таблиця критеріїв вибору системи оподаткування для юридичних 

осіб [28-29] 

  

Критерій 

Юридична особа може обрати: 

Загальна система з 

ПДВ 

Загальна система 

без ПДВ 

Єдиний податок 3 гру-

пи + ПДВ 

Єдиний податок 3 

групи без ПДВ 

Головні умови перебу-

вання 

Можуть обрати усі 

суб’єкти господа-

рювання (СГ) без об-

межень 

Допоки виручка від 

оподатковуваних 

поставок за будь-

які 12 кал.міс. не 

перевищить 1 млн. 

грн.  

Обсяг доходу (за касовим методом) протя-

гом попереднього календарного року ≤ 5 

млн. грн. 

Не можуть бути єдиноподатниками СГ, 

у статутному капіталі яких сукупність ча-

сток, що належать ЮО, які не є платниками 

ЄП ≥ 25 %. 

Діяльність та клієнто-

орієнтованість 

Вид діяльності не дає 

права на спрощену 

систему, а обсяг опо-

датковуваних 

пдв поставок вимагає 

платити ПДВ. 

Вид діяльності не 

дає права на спро-

щену систему. 

Перелік повністю та частково заборонених 

на єдиному податку видів діяльності наве-

дено у п. 291.5 ПКУ. 

Юр.особи 3-ї групи не можуть здійснювати 

діяльність без найманих працівників. 

ПДВ 

Можна зареєструва-

тись добровільно. ПДВ 

сплачується. 

Передбачено доб-

ровільне анулю-

вання реєстрації 

платником ПДВ. 

Добровільна реєстрація 

з обранням ставки 

єдиного податку 3% 

Навіть якщо вид 

поставок оподат-

ковується ПДВ, 

ставка єдиного 

податку 5% дозво-

ляє не контролюва-

ти мільйонний 

рубіж поставок. 

 

Документообіг та облік 

Зобов’язані мати всі первинні та підтвер-

джуючі документи на всі витрати та щодо 

походження товару. 

Малі підприємства 

мають право вести 

бухгалтерський облік 

на підставі Спроще-

ного плану рахунків. 

Спрощений план 

рахунків. Можуть 

вести бухгалтерський 

облік без подвійного 

запису. 

СМП подають річні 

звіти за формою № 1-

мс і № 2-мс. 

З метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за загальними пра-

вилами НП(С)БО. 

Періодичність сплати 

податку на прибуток 

За підсумками року, якщо 

звітний період рік 

За підсумками 

року якщо звіт-

ний період — рік 

Єдиний податок по-

квартально 

Єдиний податок 

поквартально 

Звітний період та 

звітність 

Може бути як календарний квартал так і 

рік. Разом з декларацією за рік як додаток 

подається річний фінансовий звіт, який є 

невід’ємною частиною річної декларації. 

Квартал. Податкова декларація юридичної 

особи подається протягом 40 днів від дня 

закінчення звітного кварталу 

 

 

 

 



Продовження табл. А.1 

  

Критерій 

Юридична особа може обрати: 

Загальна система з ПДВ 

Загальна система 

без ПДВ 

Єдиний податок 3 

групи + ПДВ 

Єдиний податок 3 

групи без ПДВ 

База оподаткування 

Прибуток, як фінансовий результат діяль-

ності, визначений за правилами бухгалтер-

ського обліку, скоригований на податкові 

різниці, якщо є. Доходи визначаються в 

бухгалтерському обліку за методом 

нарахування. До витрат і доходу платника 

ПДВ не включаються суми ПДВ, що вхо-

дять до ціни придбаних або проданих то-

варів (робіт, послуг). 

Дохід, як виручка отримана протягом 

звітного періоду за датою надходжен-

ня коштів. 

До доходу теж включають: вартість безо-

платно отриманих товарів/послуг; списання 

кредиторської заборгованості, за якою ми-

нув строк позовної давності; 

фінансову поворотну допомогу, отриману 

на строк понад 12 місяців, тобто ту якою 

користувалися більше року. 

 До доходу платника ПДВ для обчислення 

єдиного податку не включається сума вхід-

ного ПДВ. 

Податок на прибуток 

 або 

єдиний податок 

18% податок на прибуток 

+ 20% пдв 

18% податок на 

прибуток 3% + 20% ПДВ 5% єдиний податок 

Платники можуть застосовувати 0% подат-

ку на прибуток із подан-

ням спрощеної податкової декларації. 

Платники єдиного податку – юридичні 

особи звільняються від нарахування, сплати 

і подання звітності з податку на прибуток. 

ЄСВ 

ЄСВ в розмірі не менше мінімального страхового внеску при нарахуванні зарплати та 

інших виплат по кожному працівнику. 

РРО 

Готівка або оплата по POS-терміналу тільки через РРО, за винятком торгівлі власною 

продукцією. При оплаті платіжною карткою через сайт інтернет-магазину застосовуєть-

ся РРО. 

Інші податки 

Платить 5% на дивіденди. 

Також ЮО може бути платником всіх інших 

податків, які залежать від виду діяльності. 

Є платником: 9% на дивіденди; земель-

ного податку за зем.ділянки, що не ви-

користовуються в бізнесі, податку 

на майно в частині орендної плати 

за землі держ.ком.власності, податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки.  Може бути платником рентної 

плати, пенсійного, екологічного, тури-

стичного, транспортного, акцизного 

податку,  податку на репатріацію 

 

 


