
ПОДАТКИ ЗА СЕБЕ У 2018 РОЦІ
СКІЛЬКИ СПЛАЧУЮТЬ ПІДПРИЄМЦІ  
НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ
Таблиця 1. ЄДИНИЙ ПОДАТОК

Група Ставка* База обкладення Максимальна 
сума, грн Строк сплати

1  До 10%

Прожитковий  
мінімум для пра-
цездатних осіб  
на 01.01.18 р.

1762 
грн 176,20 Щомісяця авансом  

не пізніше 20 числа  
поточного місяця  

за поточний місяць
2  До 20% Мінзарплата  

на 01.01.18 р.
3723 
грн 744,60

3

3% за умови 
сплати ПДВ Сума доходів платника 

єдиного податку за звітний 
квартал

∞

 Протягом 10 календар-
них днів, що настають 

за останнім днем строку 
подання квартальної де-

кларації

5% для  
неплатників 

ПДВ
* Конкретні ставки єдиного податку в 1 і 2 групах, за якими сплачують єдиний податок, безпосередньо залежать 
від видів діяльності єдинника і встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних 
територіальних громад (п. 293.2 ПКУ). Якщо єдинник 1 або 2 групи провадить декілька видів діяльності, єдиний 
податок він сплачує за більшою зі ставок, установлених для таких видів діяльності (п. 293.6 ПКУ). Якщо діяльність 
провадять на території більше ніж однієї сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної гро-
мади, податок треба сплачувати за максимальною ставкою, встановленою ПКУ для відповідної групи єдинників 
(10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня для першої групи або 20% мінзарплати на  
1 січня для другої групи) (п. 293.7 ПКУ).

Таблиця 2. ЄДИНИЙ ВНЕСОК У ЄДИННИКІВ ЗА СЕБЕ

Платники 
єдиного 
внеску

Кого звільнено від 
сплати єдиного 

внеску

Став-
ка

База нараху-
вання, грн

Сума 
обов’язкового 
платежу, грн

Строки сплати
міні-

мальна

макси-
маль-

на

 за мі-
сяць

 за 
квар-
тал

Фізособи-
єдинники не-
залежно від 
групи, у якій 
вони працю-

ють

Підприємці, які 
досягли пенсійно-

го віку або  
є інвалідами  

й одержують від  
держави пенсію 
чи соцдопомогу

22% 3723 55845 819,06 2457,18

 До 20 числа 
місяця, що на-
стає за  кварта-
лом, за місяці 
якого сплачу-

ють внесок



СКІЛЬКИ СПЛАЧУЮТЬ ПІДПРИЄМЦІ  
НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

Таблиця 3. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

Назва Об’єкт оподат-
кування Ставка

Авансові платежі Декларація та 
строки її на-

дання

Строк 
сплати за 
деклара-

об’єкт опо-
даткування

строк 
сплати

Податок на 
доходи

Чистий оподат-
ковуваний дохід 
за результатами 
року, відображе-
ний у Декларації 

про майновий 
стан та доходи

18%

Сума чисто-
го оподат-
ковуваного 
доходу за 
квартал,  

відображена 
в Книзі облі-
ку доходів  

і витрат

— до 20 
квітня  

(за I кв.);
— до 20 
липня  

(за II кв.);
— до 20 
жовтня 

(за III кв.)

Декларація 
про майновий 
стан і доходи: 

не пізніше  
9 лютого року, 
що настає за 

звітним

 До 20 
лютого 
року, що 
настає за 
звітним

Військовий 
збір 1,5% НЕ сплачують

Таблиця 4. ЄДИНИЙ ВНЕСОК У ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИКІВ ЗА СЕБЕ

Платники  
єдиного внеску

Об’єкт на-
рахування1

Став-
ка

Сума внеску, 
якщо об’єкт  
нарахування  

нижче  
мінзарплати2, грн

Максимальний 
розмір внеску, 

який сплачують 
залежно  

від доходу, грн
Строк 
сплати

Звіт 
і строки 
його по-
дання за  

місяць
 за 

квартал
 за  

місяць
 за  

квартал

Підприємці на 
загальній сис-
темі, крім осіб, 

які досягли 
пенсійного віку, 
або інвалідів, 
котрі одержу-

ють від держа-
ви пенсію чи 
соцдопомогу

Сума чисто-
го оподат-
ковуваного 
доходу за 

результата-
ми кварталу 
роботи на 
загальній 

системі, за-
значена  

в Книзі облі-
ку доходів  

і витрат

22%
819,06 
(3723 х  
х 22%)

2457,18 
(819,06 х   

х 3

12285,90
(55845 х 
 х 22%)

36857,70 
(12285,90 х 

х 3)

Щоквар-
талу до 
20-го, 

числа мі-
сяця, що 
настає 

за квар-
талом, 
за який 
сплачу-
ють вне-

сок

Звіт із 
ЄСВ (до-
даток Д5) 
треба на-
дати не 
пізніше 

9 лютого 
року, що 
настає за 
звітним

1 Мінфін України ще не вніс відповідних змін до Інструкції про порядок нарахування та сплати  
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом  
Мінфіну України від 20.04.15 р. № 449, щодо порядку нарахування єдиного внеску  
в підприємців-загальносистемників.

Коли вже так, то в таблиці 4 ми показали об'єкт нарахування єдиного внеску у 2018 році,  
ґрунтуючись на вимогах лише Закону про ЄСВ станом на 01.01.18 р. Про всі зміни, які вносить  
Мінфін України до порядку нарахування єдиного внеску в підприємців на загальній системі,  
ви довідаєтеся першими. Стежте за нашими публікаціями!
2 Розмір мінімальної зарплати, установленої законодавством у місяці, за який  
сплачують єдиний внесок.


