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Скорочення
АВСА – «Щорічна оцінка ділового клімату» (Annual Business Climate Assessment)
ДФС – Державна фіскальна служба України
ЄСВ – єдиний соціальний внесок
КМУ – Кабінет Міністрів України
МСП – мале та середнє підприємництво
ПДВ – податок на додану вартість
ПДФО – податок на доходи фізичних осіб
ССО – спрощена система оподаткування
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Вступ
Розвиток МСП визначено одним із пріоритетів уряду. У 2017 році уряд ухвалив Стратегію розвитку малого
і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року1. Одним із стратегічних напрямів реалізації
Стратегії визначено «Спрощення податкового адміністрування для малого і середнього
підприємництва». У цьому напрямі уряд планує вдосконалити електронну податкову звітність, спростити
податкове звітування, врегулювати питання прострочених платежів та спростити вимоги до ведення
документації.
Реформа податкової системи необхідна, оскільки вона є важливою складовою сприятливого середовища
для розвитку бізнесу. Уряд уже запровадив ряд заходів у рамках податкової реформи, що сприяло
цьогорічному підвищенню місця України в рейтингу «Ведення бізнесу» Світового банку з 84 до 432. Це
стало результатом зниження ставки ЄСВ удвічі та більшої ефективності податкової системи. Разом із тим,
відповідно до опитування «Щорічна оцінка ділового клімату» (Annual Business Climate Assessment, ABCA)3
МСП називали податкові перешкоди серед одних із найвагоміших бар’єрів для свого розвитку як у 2015,
так і в 2016 роках. Тому, вивчення думки підприємців є важливим для того, щоб подальші кроки в рамках
податкової реформи стосувались найважливіших для бізнесу проблем.
Проведений у цій роботі аналіз ґрунтується на результатах опитування щодо податкової системи та
фокус-груп, проведених у рамках дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату», та чинному
законодавстві. У Розділі 1 представлено думку МСП стосовно податкової системи як перешкоди в
розвитку бізнесу (Розділ 1). У Розділі 2 детальніше описано проблеми з адміністрування податків, із
якими стикається бізнес. Підприємці зазначають, що податки в Україні є високими, а адміністрування
складним, і тому корисно проаналізувати, які саме податки є найбільш проблематичними для МСП
(Розділ 3).
Сьогодні в Україні співіснують загальна та спрощена системи оподаткування (ССО), які відрізняються
правилами оподаткування та ведення бізнесу. Платники податків на ССО сплачують єдиний податок та
мають право на спрощений облік та звітність. Тому податкові перешкоди для них є меншими (Розділ 4). В
останньому розділі представлено висновки та рекомендації. У додатку 1 надано коротку інформацію про
портрет МСП та опис вибірки опитування.

1.

Податкова система як перешкода в розвитку бізнесу

Реформа податкової системи залишається вже багато років серед пріоритетів уряду. Щороку в
Податковий кодекс вносять численні зміни, покликані підвищити бізнес-середовище в країні та сприяти
розвитку бізнесу. Натомість, відповідно до опитування «Щорічна оцінка ділового клімату» (Annual
Business Climate Assessment, ABCA) МСП зазначили проблеми в податковій системі серед найбільших
перешкод у розвитку бізнесу в 2016 році. Іншими суттєвими перешкодами були такі економічні
перешкоди як недостатній попит та інфляція. Серйозним бар’єром для розвитку бізнесу залишається і
нестабільна політична ситуація, що не дозволяє компаніям бути впевненими в стабільності.
Податкові перешкоди є суттєвішими для малих та середніх підприємств. Серед опитаних підприємств
32% мікро-, 42% малих та 39% середніх підприємств назвали високі ставки податків перешкодою, що
обмежувала їхню діяльність у 2016 році. Складне податкове адміністрування також було названо одним
із основних бар’єрів у розвитку бізнесу. Зокрема, його визначили перешкодою 33% малих та 38%
1
2
3

Розпорядження КМУ, №504-р від 24 травня 2017 р.
Doing Business 2018, World Bank, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine#paying-taxes
Дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату» було виконано в 2016 та 2017 роках Інститутом економічних
досліджень та політичних консультацій у рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні»
(http://lev.org.ua/abca.html).
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середніх підприємств. Однак лише 235 мікропідприємств назвали цю перешкоду серед основних, що,
імовірно, пов’язано з перевагами спрощеної системи оподаткування (див. Розділ 4).
Рисунок 1. Перешкоди, що обмежують зростання МСП (залежно від розміру МСП), % опитаних
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Джерело: «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA 2016)

Податкові перешкоди в розвитку МСП стали більш вагомими в 2016 році порівняно з 2015 роком.
Зокрема, частка МСП, які назвали високі ставки податків одним із найбільших бар’єрів, зросла за всіма
типами підприємств на 4 відсоткові пункти. Такий результат є досить неочікуваним для юридичних осіб, з
огляду на скорочення ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ) вдвічі (з середньої ставки 44% до 22%) з
січня 2016 року. Можливо, це пов’язано з ухваленим у кінці 2016 року подвоєнням розміру мінімальної
заробітної плати з січня 2017 року (з 1600 грн до 3200 грн). Для підприємств, які працюють на спрощеній
системі оподаткування (див. Розділ 4), мінімальний розмір сплаченого ЄСВ визначають у сумі 22% від
мінімальної заробітної плати, а тому стрімке підвищення мінімальної зарплати призвело до більшого
податкового навантаження.
Складне податкове адміністрування стало вагомішою перешкодою в розвитку мікро- та середніх
підприємств у 2016 році порівняно з попереднім роком, але меншим бар’єром у розвитку малих
підприємств. Такі зміни можуть бути пов’язані не лише зі змінами в податковому адмініструванні (зміни
щодо ФОП, які не ведуть діяльності, запровадження системи блокування податкових накладних тощо),
але й зі зміною значущості інших перешкод для бізнесу. Зокрема, інфляція та нестабільна політична
ситуація стали менш важливими перешкодами для МСП усіх розмірів. Однак вагомість високого
регуляторного тиску зросла більш відчутно саме для малих підприємств.
Висновок: Опитані МСП вважають високі податкові ставки та складне податкове адміністрування одними
з основних перешкод у розвитку бізнесу. При цьому, вагомість цих бар’єрів збільшилась у 2016 році, що,
імовірно, пов’язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати та поліпшенням в інших чинниках
розвитку бізнесу.
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2.

Адміністрування та сплата податків як обмежувальний фактор для
зростання МСП

Уряд протягом років запроваджував фрагментарні зміни в податковій системі шляхом внесення змін до
Податкового кодексу та іншого законодавства. Звичайно, поліпшення податкової системи є кроком
уперед. Однак часті зміни не дозволяють бізнесу планувати свій розвиток, особливо якщо їх ухвалено
напередодні нового бюджетного року, що є традицією в Україні. Тому не дивно, що 65% МСП назвали
нестабільність податкового законодавства найважливішою перешкодою, що стосується податкового
адміністрування. При цьому, ця причина була найвагомішою для МСП усіх розмірів. Для
мікропідприємств це було порівняно меншою проблемою ніж для більших підприємств, що, імовірно,
пов’язано з тим, що частина з них працює на більш стабільній спрощеній системі оподаткування.
67% малих та середніх підприємств і 56% мікропідприємств назвали складність податкового
адміністрування перешкодою в їхньому розвитку. При цьому, менше 10% МСП сказали, що для них часта
зміна податкового законодавства та складність адміністрування не були проблемами.
Третім за вагомістю бар’єром підприємства назвали високі штрафні санкції за помилки (51% МСП). 48%
малих та 45% середніх підприємств назвали вагомою перешкодою часті зміни форм податкової звітності
(38% МСП). Високі ставки податку більше турбують малі (43%) та середні (40%) підприємства, хоча є
проблемою і для мікропідприємств (30%).
Рисунок 2. Частка МСП, яка мала значні перешкоди, пов'язані з адмініструванням податків, %
опитаних
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Джерело: «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA 2016)

36% малих та 41% середніх підприємств також відчували труднощі внаслідок великої кількості звітних
документів (декларацій та розрахунків), і кожне третє мале та середнє підприємство назвали
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перешкодою складну податкову звітність. У результаті, це вимагає від них більшого часу на
адміністрування податків. Тому не дивно, що більші за розміром підприємства переважно наймають на
роботу бухгалтерів на повну ставку: 94,7% середніх, 82,0% малих підприємств та лише 22,0%
мікропідприємств.
Мікропідприємства найчастіше ведуть бухгалтерський облік самостійно, користуються послугами
сторонніх бухгалтерів або наймають бухгалтерів на неповний робочий час (відповідно 22,8%, 18,6% та
16,1%). При цьому, керівники підприємств витрачають у середньому 8,7% робочого часу на вирішення
питань, пов’язаних зі сплатою податків (8,3% на мікропідприємствах та близько 9,5% на малих і середніх).
За винятком двох перешкод, усі включені в опитування перешкоди, пов’язані з адмініструванням
податків, створювали більші труднощі для малих та середніх підприємств. Водночас, мікропідприємства
частіше за інші компанії потерпали через залежність від бажань податкових інспекторів, відсутність
поваги до платника податків та необхідність домовлятися й підтримувати неформальні стосунки з
працівниками ДФС.
Проблеми суттєво не відрізняються для підприємств різних видів економічної діяльності. Однак
підприємства, які працюють у секторі будівництва, частіше за інші підприємства називають проблемою
складність норм податкового законодавства (74%), високий розмір штрафних санкцій (64%), часті зміни
форм податкової звітності (44%)4. Компанії сфери послуг суттєво рідше, порівняно з іншими, скаржаться
на ці проблеми.
Вставка 1. Основні проблеми, з якими зіштовхуються МСП під час адміністрування та сплати податків
Результати опитування МСП було підтверджено підприємцями, які були учасниками фокус-груп, що проводив
Інститут у рамках дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату». Вони скаржаться на відсутність чіткості та
зрозумілості правил, за якими здійснюються податкові нарахування, двозначні трактування норм
законодавства. Учасники фокус-груп розцінюють нормативні правила як занадто складні для звичайного
підприємця («Для спеціаліста ця інформація, для вузького кола»). Не меншою для них є проблема з
недоступністю інформації. Респонденти одностайно поділяють думку, що отримати однозначну відповідь та
чіткі консультації у працівників податкової неможливо («…правил, як це має поступово бути чи щодо
податкових, чи інших законів, немає, і коли вони будуть - невідомо»). Тому, здебільшого, учасники фокус-груп
використовують неформальні зв’язки та знайомства для отримання чіткої інформації. Ті ж люди, які не мають
подібних контактів, часто припускаються помилок (при чому, «іноді не через власну неуважність та незнання,
а через неналежну роботу податкових інспекторів») і відповідно потрапляють під санкції, виплачують штрафи
(«Ти платиш-платиш усе вчасно, потім у тебе все рівно вилазить якась недоплата, якась потім пеня, потім
через рік приходить лист, що тебе вже закривають»).
З питань сплати податків респонденти найбільше наголошують на проблемах, що спричинені частими
змінами ставок. Вони зазначають, що ставки та правила сплати змінюються та набувають чинності з такою
швидкістю, що підприємець не встигає встежити за цим («Міняються всякі ставки», «Ти дієш ще за старою
схемою», «Можна щось пропустити»). Відповідно, часті зміни та брак інформації призводять до помилок і,
відповідно, до штрафів. Проте причиною штрафів підприємці вважають не лише швидку зміну норм та
недоступність інформації про нововведення, але й некомпетентність працівників податкової, які іноді самі
припускаються помилок, за що доводиться пізніше сплачувати підприємцям («…ну як людина має це
вирішувати, якщо це помилка Податкової інспекції»). Загалом же розмір штрафів є непосильним для
підприємців, тож іноді така ситуація підштовхує МСП до думки про припинення власного існування («Штраф у
будь-якому випадку велетенський»).
Джерело: Фокус-групи, проведені в рамках дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату» у 2016 році.
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Детальніше див. «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA 2016), Програма USAID ЛЕВ, ст. 111,
https://www.slideshare.net/USAIDLEV/2016-2017-abcareportshort23042017final
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Виявлені пов’язані з адмініструванням податків перешкоди в розвитку МСП можна розділити на чотири
групи5:
1. Перша група об’єднує проблеми, що пов’язані зі звітністю та документацією, а саме – складність
податкової звітності (декларацій та розрахунків), часті зміни форм податкової звітності, необхідність
оформлювати велику кількість звітної документації (декларацій, розрахунків). Ця група проблем має
назву «складна звітність».
2. До другої групи належать проблеми, що стосуються комунікації з органами перевірки та контролю з
приводу адміністрування та сплати податків. До них належать залежність від бажань податкових
інспекторів, відсутність поваги до підприємця як до платника податків, необхідність домовлятися,
підтримувати неформальні стосунки з працівниками ДФС, необхідність сплачувати хабарі, домовлятися,
нездатність та небажання працівників ДФС надавати консультації з питань, що стосуються
оподаткування, обтяжливі перевірки з правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати
податків та зборів. Узагальнивши проблеми першого типу, їх можна назвати «поганий податківець».
3. Третя група проблем – «нестабільність та штрафи» – пов’язана з особливостями законодавчих норм,
як-то: нестабільність податкового законодавства, високий розмір штрафних санкцій за помилки,
складність норм податкового законодавства, великий за обсягом та не завжди зрозумілий і однозначний
за змістом Податковий кодекс.
4. Четверта група проблем безпосередньо стосується сплати податків та зборів, труднощів, пов’язаних
із високими ставками податків та зборів, важкістю визначення суми податків та зборів, що підприємство
повинно буде платити. Ця група має назву «високі ставки податків».
Найбільш суттєвими проблемами для МСП є перешкоди, які входять до першої та другої груп, тобто,
фактори «складна звітність» та «поганий податківець» стають більшими обмеженнями для розвитку
малого та середнього бізнесу в Україні ніж усі інші фактори, що стосуються процесу адміністрування та
сплати податків.
Висновок: Основними проблемами, пов’язаними з адмініструванням податків, МСП називають
нестабільність податкового законодавства, складність норм податкового законодавства, високий розмір
штрафних санкцій, часті зміни форм податкової звітності та високі ставки податків. МСП, зареєстровані як
ФОП, частіше за інших скаржаться на проблеми, пов’язані із стосунками підприємець – податківець.

3.

Податки, що викликають проблеми в МСП
3.1 Загальна інформація

Оскільки високі ставки податків та зборів і складність податкової звітності створюють труднощі,
відповідно, для кожного третього й четвертого МСП, важливо зрозуміти, сплата яких саме податків
викликає найбільше проблем у підприємців.
Українські підприємства сплачують загальнодержавні та місцеві податки і збори (Табл. 1). Переважна
більшість МСП є платниками податку на доходи фізичних осіб та військового збору, які вони вираховують
із валової суми заробітної плати своїх працівників. Також підприємства, які зареєстровані як юридичні,
часто є платниками ПДВ. Водночас частка мікропідприємств, які сплачують такі податки, є суттєво
нижчою за частки малих і середніх підприємств, оскільки багато з них працюють на спрощеній системі
оподаткування і, відповідно, сплачують єдиний податок до місцевих бюджетів. 6
5

6

Класифікацію зроблено на основі факторного аналізу – багатовимірного методу статистичного аналізу, що
застосовується для вивчення взаємозв’язків між значеннями змінних.
Детальніше див. «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA 2016), Програма USAID ЛЕВ, ст. 104-106 та Додатки,
https://www.slideshare.net/USAIDLEV/2016-2017-abcareportshort23042017final
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Таблиця 1. Основні податки, що сплачують МСП, % опитаних
Загалом

Мікро
підприємства

Малі
підприємства

Середні
підприємства

Військовий збір

84,1%

76,6%

99,1%

99,3%

Податок на доходи фізичних осіб (перерахування за
найманих осіб)
Податок на прибуток підприємств

76,1%

66,5%

96,3%

95,0%

55,6%

46,5%

74,2%

73,9%

Податок на додану вартість

53,4%

38,7%

75,6%

92,8%

Екологічний податок

22,6%

10,8%

32,1%

63,8%

Рентні платежі

17,0%

9,6%

22,3%

44,0%

Державне мито

11,6%

9,0%

15,1%

19,3%

Акцизний податок

4,1%

6,7%

6,6%

9,7%

Єдиний податок

48,1%

59,5%

27,0%

22,3%

Податок на майно (податок на нерухоме майно,
транспортний податок, податок на землю)
Збір за місця для паркування транспортних засобів

44,7%

35,0%

56,2%

74,5%

3,9%

4,4%

2,8%

2,9%

Туристичний збір

1,1%

1,0%

1,6%

1,4%

91,2%

88,4%

96,8%

96,8%

Види податків

Загальнодержавні податки та збори

Місцеві податки та збори

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Джерело: «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA 2016)

Найрідше МСП сплачують такі податки: туристичний збір та збір за місця для паркування транспортних
засобів.
3.2 Оцінка проблематичності ставок податків
Загалом у 2016 році податкові надходження, включно із внесками на обов’язкове соціальне страхування
до бюджету, становили 33,4% ВВП в Україні, що порівнювано із середнім показником для країн ОЕСР у
34,3% ВВП, але менше за показники багатьох країн ЄС. При цьому, середня ставка податку на прибуток
підприємств та податку на додану вартість (ПДВ) є порівнюваними зі ставками в країнах ЄС (дещо
нижчими за стандартні ставки в багатьох країнах ЄС). Ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) є
фіксованою в Україні, а не прогресивною. Разом із тим, українські компанії надалі вважають однією з
основних проблем податкової системи високі ставки податків.
За результатами опитування, найбільші перешкоди в розвитку МСП викликає висока ставка ПДВ (51%
респондентів). Близько 40% опитаних МСП стверджували, що високі ставки ПДФО, акцизу та податку на
прибуток підприємств перешкоджають їхньому розвитку. Для третини МСП обтяжливими були ставки
податку на майно та єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Натомість, МСП найчастіше зазначають, що не мали проблем через високі ставки таких податків як
військовий збір (56% МСП), екологічний податок (51%) і туристичний збір (48%), що безпосередньо
пов’язано з їхніми невеликими ставками. Щодо інших податків то не наголошували на проблемах через
високий розмір їхніх ставок менше 40% підприємців7.
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Детальніше див. «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA 2016), Програма USAID ЛЕВ, ст. 104 – 105 та
Додаток 3.
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Рисунок 3. Оцінка розміру ставок податків для зростання та діяльності МСП, % опитаних
Податок на додану вартість
Податок на доходи фізичних осіб
Акцизний податок
Податок на прибуток підприємств
Податок на майно
Єдиний соціальний внесок
Рентні платежі
Державне мито
Збір за паркування транспортних засобів
Єдиний податок
Військовий збір
Екологічний податок

Туристичний збір
0%

10%

Значна проблема

20%

30%

40%

50%

60%

Не проблема

Джерело: «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA 2016)

У середньому, малі підприємства частіше за інших скаржаться на проблеми з високими ставками
податків. Так 55,2% малих підприємств називали високу ставку ПДВ як таку, що створює проблеми для
розвитку бізнесу порівняно з 49% мікро- та середніми підприємствами (див. Додаток 2). Для 46,2% малих
підприємств проблематичною також була ставка податку на прибуток підприємств (36% та 37%
відповідно для мікро- та середніх підприємств). Тоді як близько 40% мікро- та малих підприємств
звітували про те, що високі ставки акцизу є перешкодою в їхньому розвитку, цей податок проблемним
назвали 29,6% середніх підприємств. Водночас, ставки податку на майно та ЄСВ було названо третиною
всіх підприємств незалежно від їхнього розміру.
Існує суттєва різниця в оцінці проблемності ставок місцевих податків залежно від регіону. Так, у
Чернівецькій області ці податки назвали проблемними, з огляду на їхню ставку, лише відповідно 13,0% та
9% МСП області, тоді як у Сумській області ці частки становили відповідно 55% та 29% МСП регіону.
Під час опитування МСП також оцінювали проблематичність високих ставок різних податків для розвитку
їхніх підприємств за шкалою від 1 до 5: 1 означає відсутність проблем, а 5 означає найбільші проблеми.
Результати опитування показали, що, на думку МСП, найбільші проблеми в них виникають через високі
ставки таких податків: ПДВ (3,51 бала), податок на прибуток підприємства (3,15 бала), акцизний податок
(3,12 бала), податок на доходи фізичних осіб (3,10 бала), податок на майно (2,91 бала). Найменші оцінки
за шкалою проблемності отримали ставки таких податків: туристичний збір (1,76 бала), екологічний
податок (1,97 бала), військовий збір (1,97 бала).
Ранжування податків за значимістю проблем, які вони створюють для бізнесу, дещо відрізняється,
залежно від розміру підприємств (Таблиця 2). Серед мікропідприємств менша частка ніж загалом по
МСП вказує на те, що розмір ставок того чи іншого податку завеликий. Це пов’язано з тим, що велика
частка таких підприємців працює на спрощеній системі оподаткування. Так, для таких підприємств є
11

менш проблематичним податок на прибуток підприємств (він є четвертим за значимістю проблемності
для мікропідприємств та другим для малих і середніх). Натомість, для мікропідприємств більш
проблематичними є ставки акцизу та ПДФО. Малі підприємства більш негативно оцінюють вплив високих
ставок податків, ніж загалом МСП, хоча рейтинг проблематичності податків для підприємств малого
розміру практично не відрізняється від інших. Ставки військового збору, екологічного податку та
туристичного збору створюють найменші перешкоди в розвитку МСП усіх розмірів.
Таблиця 2. Оцінка розміру ставок податків, середні значення оцінок МСП
Мікропідприємства
Оцінка
Податок на додану вартість
Податок на прибуток
підприємств
Акциз
Податок на доходи
фізичних осіб
Податок на майно
Єдиний соціальний внесок
Рентні платежі
Державне мито
Збір за місця для
паркування транспортних
засобів
Єдиний податок
Військовий збір
Екологічний податок
Туристичний збір

Рейтинг

Малі підприємства
Оцінка

Рейтинг

Середні підприємства
Оцінка

Рейтинг

3,46

1

3,66

1

3,48

1

3,04

4

3,36

2

3,18

2

3,15

2

3,14

4

3,00

4

3,07

3

3,21

3

3,05

3

2,98
2,85
2,78
2,80

5
6
8
7

2,97
2,97
2,43
2,37

5
6
9
10

2,72
2,77
2,72
2,70

6
5
7
8

2,60

9

2,67

7

2,29

10

2,33
1,87
1,99
1,92

10
13
11
12

2,49
2,15
1,91
2,00

8
11
13
12

2,58
2,11
1,99
1,00

9
11
12
13

Джерело: «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA 2016)

Вставка 2. Оцінка розміру ставок податків
Більшість учасників фокус-груп вважає розмір податків та зборів завеликим для свого бізнесу, однак
одностайності в їхній думці немає. Частина респондентів зазначає, що податок хоча й великий, проте все ж
таки посильний. Інші ж дотримуються думки, що бізнес не може сплачувати податки та збори такого розміру,
адже така сплата позбавить їхній товар рентабельності («Якщо я заплачу всі податки, які від мене вимагають,
чесно і за повною сумою, то я просто буду неконкурентний на ринку»). Серед респондентів, які зазначають
розмір податків як занадто високий, переважають підприємці, які працюють на загальній системі
оподаткування. Натомість, усіх респондентів турбує непрозорість процесу сплати податків, тобто вони не
мають чіткого розуміння, на що саме йдуть сплачені гроші.
МСП, які працюють на загальній системі оподаткування, говорять про те, що зависокий рівень податків та
зборів вони повинні закласти у вартість товару. Тобто, це призводить до збільшення вартості товарів та послуг,
які надає підприємство. Відповідно, при незмінній купівельній спроможності населення МСП втрачатиме свої
позиції на ринку («…підприємство стає нерентабельне, якщо закласти ті всі видатки у вартість товару, от і
все»). Опитані, які сплачують єдиний податок, вважають його посильним, але все одно дуже високим.
Наявний рівень податків та зборів призводить до того, що підприємці реєструють не всіх працівників («Якщо я
оформлю всіх, хто в мене працює, то це… ну це буде мінус»).
Джерело: Фокус-групи, проведені в рамках дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату» у 2016 році.
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За даними опитування в 2016 році, МСП витратили в середньому 24,9% доходу. При цьому частка
доходу, спрямована на сплату податків, відрізняється для підприємств різного розміру.
Мікропідприємства спрямовують на сплату податків у середньому 22,9% доходу, малі – 31,5%, а середні
29,2%.
3.3 Оцінка складності адміністрування окремих податків
За даними опитування, процедура адміністрування податків спричиняє менше труднощів для МСП, ніж
розміри ставок податків. Найбільше скаржаться на складність адміністрування таких податків: податок на
додану вартість (36%), акциз (30%), податок на прибуток підприємств (23%), податок на майно (17%),
рентні платежі (17%).
Рисунок 4. Оцінка складності адміністрування податків для зростання та діяльності МСП, %
опитаних
Податок на додану вартість
Акцизний податок
Податок на прибуток підприємств
Податок на майно
Рентні платежі
Єдиний соціальний внесок
Податок на доходи фізичних осіб
Збір за паркування транспортних засобів
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Екологічний податок
Єдиний податок
Військовий збір
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Частка МСП, які називають проблемною складність адміністрування ПДВ та ЄСВ, є однаковою для всіх
розмірів підприємств (Додаток 2). Водночас, суттєво відрізняється оцінка ПДФО: складність його
адміністрування як перешкоду в розвитку бізнесу назвали 42,1% малих, 32,5% мікро- та лише 14,8%
середніх підприємств. Це, найвірогідніше, пов’язано з тим, що середні підприємства найчастіше мають
професійних бухгалтерів, для яких не є проблемою сплатити ПДФО за працівників. Податок на прибуток
підприємств створює перешкоди в розвитку для близько 18% малих та середніх підприємств.
Оцінки, які надають МСП складності адміністрування того чи іншого податку, є суттєво нижчими ніж у
випадку оцінки проблемності високих ставок податків. При цьому, середні оцінки складності
адміністрування податків практично не відрізняються, залежно від розміру підприємства. Різниця
значуща тільки щодо таких податків, як акцизний податок та туристичний збір (підприємства малого
13

розміру надають вищі оцінки за шкалою проблематичності). Проте підприємства малого розміру
надають менші оцінки проблематичності адміністрування державного мита8.
Таблиця 3. Оцінка процесу адміністрування податків, середні значення оцінок МСП
Мікропідприємства
Оцінка
Податок на додану вартість
Податок на прибуток
підприємств
Акциз
Податок на доходи
фізичних осіб
Податок на майно
Єдиний соціальний внесок
Рентні платежі
Державне мито
Збір за місця для
паркування транспортних
засобів
Єдиний податок
Військовий збір
Екологічний податок
Туристичний збір

Рейтинг

Малі підприємства
Оцінка

Рейтинг

Середні підприємства
Оцінка

Рейтинг

2,89

1

2,94

2

2,91

1

2,75

2

3,11

1

2,37

3

2,44

3

2,69

3

2,55

2

2,20

5

2,18

6

2,26

4

2,21

4

2,32

4

2,13

6

2,12

7

2,17

7

2,17

5

2,04

8

2,14

8

2,09

7

2,18

6

1,84

11

2,02

8

1,93

9

2,00

9

1,86

11

1,87

10

1,81

12

1,92

9

1,79

11

1,91

10

1,88

10

1,57

12

1,69

13

1,68

12

1,33

13

2,25

5

1,00
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Висновок: МСП визначають високі ставки податків як вагому перешкоду в розвитку бізнесу. Найбільші
перешкоди, на думку МСП, створюють ставки ПДВ, ПДФО, ЄСВ, акцизу та податку на прибуток
підприємств. Малі підприємства більш негативно оцінюють вплив високих ставок податків, ніж загалом
МСП. Складність адміністрування податків є меншою, але все ж вагомою перешкодою в розвитку
бізнесу.

4.

Спрощена система оподаткування
4.1 Основні риси спрощеної системи оподаткування

Результати опитування та фокус-груп, проведених у рамках дослідження «Щорічна оцінка ділового
клімату», показує, що МСП часто зазначають труднощі, які виникають під час сплати та адміністрування
податків, зокрема про втрату великої кількості часу, неможливість підлаштовуватися під постійні зміни
податкового законодавства та високі ставки податків. Водночас, ці перешкоди є меншими серед
мікропідприємств, оскільки порівняно велика їх частка працює на спрощеній системі оподаткування
(ССО).9 Тому в цьому розділі розглянуто окремо перешкоди в розвитку МСП, що працюють на спрощеній
системі оподаткування.

8
9

Детальніше див. «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA 2016), Програма USAID ЛЕВ, ст. 106 - 107
Детальніше щодо опису та ролі ССО дивіться: Бетлій О., Бураковський І., Кравчук К., «Спрощена система
оподаткування в Україні: оцінка в контексті сучасних реалій», Програма USAID ЛЕВ, 2015 рік.
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Спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (ССО) було запроваджено в Україні з 1 січня 1999
року10. Метою запровадження ССО була підтримка малого бізнесу, а також сприяння його розвитку.
Підприємства та підприємці, що використовують ССО, сплачують єдиний податок, який заміняє частину
інших податків та зборів, перш за все, податок на прибуток підприємств (ППП), податок на доходи
фізичних осіб (ПДФО) та, за бажанням платника, податок на додану вартість (ПДВ). Єдиний податок має
спрощений принцип нарахування. Платники податків на ССО мають не лише спрощене оподаткування,
але й спрощене ведення обліку та подання звітності. ФОП на ССО подають до ДФС лише просту форму
декларації для цілей оподаткування єдиним податком, а також звіт зі сплати ЄСВ (статистичні звіти ФОП
не подають).
У статті 291.4 Податкового кодексу України виділено чотири групи платників єдиного податку.
Використовувати ССО мають підприємства-юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідають
вимогам щодо видів діяльності, максимального доходу, кількості працівників. Відповідно, вони мають і
різне податкове навантаження. У Таблиці 4 представлено основну інформацію за групами платників
єдиного податку.
Таблиця 4. Основна інформація по групах платників єдиного податку
Організаційна
форма
Обсяг річного
доходу

Ставка ЄП

Наймані
працівники
Податковий
період

1 група

2 група

3 група

4 група

ФОП

ФОП

ФОП/ЮО

ФОП/ЮО

до 300 000 грн

до 1,5 млн грн

до 5 млн грн

не обмежено

до 10% від
прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб на
1 січня звітного року

до 20% від
мінімальної
заробітної плати на 1
січня звітного року

3% від доходу для
платників ПДВ,
5% доходу для
неплатників ПДВ*

залежно від площі та
типу земельних
ділянок / водних
наділів та їх
нормативної
грошової оцінки

немає

не більше 10

не обмежено

не обмежено

Рік

Рік

Квартал

Рік

будь-які види
діяльності, дозволені
у разі використання
ССО

сільське господарство
(частка с/г
виробництва складає
не менше 75% від
обсягу реалізації)

не обмежено

не обмежено

Можливі
види
діяльності

1) роздрібний
продаж товарів на
ринках,
2) побутові послуги

Споживачі

Послуги можуть
надаватися лише
населенню

1) послуги,
2) виробництво
та/або продаж
товарів,
3) ресторанне
господарство
Послуги можуть
надаватися лише
населенню чи іншим
платникам ЄП

* Підприємці самостійно можуть вирішити, чи бути платником ПДВ, чи ні, якщо вони працюють на третій групі
11
ССО . Стати платником ПДВ вони можуть як при поданні заяви про застосування спрощеної системи, так і в процесі
господарчої діяльності.

Джерело: Податковий кодекс України
10
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ССО початково було запроваджено Указом Президента №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 3 липня 1998 р.. Однак активне використання ССО розпочалося
після внесення змін до цього указу в червні 1999 року (Указ Президента №746/99, від 28 червня 1999 р.).
Разом із тим, такий вільний вибір обмежено для окремих сфер діяльності. Так, підприємці, які займаються
виробництвом, постачанням і продажем ювелірних і побутових виробів із дорогоцінних металів, каміння тощо,
не можуть бути платниками ПДВ і тому можуть використовувати лише ставку єдиного податку 5%.
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4.2 Портрет МСП на спрощеній системі оподаткування
Серед опитаних у 2016 році МСП 48% перебувають на спрощеній системі оподаткування, а 52% - на
загальній (Рис. 6). З-поміж мікропідприємств 59% працювали на спрощеній системі оподаткування, серед
підприємств малого розміру – 27%, а з-поміж середніх така частка становить 22%12. Серед опитаних МСП
6% працювали на першій групі, 29% - на другій, 47% на третій, 17% на четвертій групі.
Рисунок 5. Частки МСП, які знаходяться на різних системах сплати податків (залежно від розміру
підприємства), % опитаних
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Серед МСП, які мають організаційно-правову форму ФОП, найбільша частка (44%) належить до другої
групи платників податків. 36% є платниками третьої групи (Рис. 7).
Реєструватися як юридичні особі та переходити на загальну систему оподаткування мають плани 12%
підприємств, тоді як не бажають змінювати свій статус близько 88% МСП. Це пов’язано з тим, що
загальна система оподаткування здається складною чималій кількості підприємств, що відповідає
реаліям. Зокрема, на загальній системі оподаткування більш комплексний облік та звітність, що потребує
більше часу на адміністрування податків та ведення бухгалтерського обліку. Складніша система
призводить до більш частих помилок, а, відповідно, і частіших та більших штрафів. Тому перехід зі
спрощеної на загальну систему здається підприємцям важким процесом, що потребує адаптивного
періоду та додаткових фінансових витрат.

12

Детальніше див. «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA 2016), Програма USAID ЛЕВ, ст. 105
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Рисунок 6. Частки МСП, які належать до різних груп платників податків (залежно від організаційноправової форми МСП), % опитаних
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Вставка 3. Порівняння спрощеної та загальної систем оподаткування
Спрощену систему оподаткування учасники фокус-груп оцінюють здебільшого як таку, що суттєво зменшує
часові витрати та полегшує процес адміністрування і сплати податків. Також позитивним моментом
підприємці вважають те, що завдяки спрощеній системі МСП більше не залежить від держави, а покладаються
виключно на власні сили («Позитивно те, що люди є самозайнятими на сьогоднішній день, і ніхто від держави
нічого не очікує, і в принципі вже люди самі пробують виживати»). Спрощену систему оцінюють як більш легку
в питаннях оформлення звітності, а отже, вона доступна і для людей без спеціальної підготовки. Тобто, така
система, як зазначають респонденти, «допомагає людям, які не мають можливості найняти собі особу, яка
буде вести документи обліку», тому вони можуть самостійно вирішувати справи, пов’язані з документацією.
Як недолік цієї системи зазначають те, що вона не лояльна до юридичних осіб, адже, на думку підприємців, за
таких умов «немає можливості вільно використовувати гроші, які знаходяться на рахунку». Загальна система
оподаткування здається складною чималій кількості підприємств, адже через значну завантаженість різного
роду документацією МСП витрачають забагато часу на оподаткування та припускаються помилок.
Усі респонденти вважають, що перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну спричинить чимало
труднощів для підприємців. По-перше, збільшення рівня податків вимагатиме від МСП підвищення вартості
своєї продукції, при цьому підприємець не матиме можливості належним чином обґрунтувати для свого
покупця таке підвищення: «Люди звикли, що твій товар коштує стільки на ринку, і ти вже не можеш підняти
ціну, бо ти йому аргумент не можеш навести, що ти перейшов на іншу систему». По-друге, загальна система в
порівнянні зі спрощеною є дещо важчою для обліку та звітності, тож виникає необхідність наймати
бухгалтера, що потягне за собою додаткові витрати, бо «…загальна система – це означає, що вона передбачає
вже ведення бухгалтерії і самого бухгалтера». Для того, щоб подолати такі перешкоди, учасники опитування
вказують на необхідність введення періоду, за який МСП матиме змогу поступово адаптуватися до нової
системи оподаткування та налагодити свої справи. Але, перш за все, процес оподаткування за загальною
системою має бути спрощений – такої думки дотримуються всі респонденти.
Джерело: Фокус-групи, проведені в рамках дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату» у 2016 році.

За результатами опитування, оцінка фінансово-економічного стану підприємства не залежить від
системи оподаткування, до якої належить респондент. Так, близько 60% МСП оцінили своє становище як
задовільне, а 25% - як погане. Про добрий стан свого підприємства зазначило менше 20% респондентів.
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4.3 Фактори, що обмежують зростання МСП на загальній та спрощеній системах
Підприємства, залежно від системи оподаткування на якій вони перебувають, дещо по-різному оцінюють
значимість для власного бізнесу перешкод у зростанні бізнесу (Рис. 9). Найвагомішими перешкодами як
для розвитку МСП на ССО, так і на загальній системі є недостатній попит та нестабільна політична
ситуація. Також порівняно однаковими є оцінки труднощів, пов’язаних із різними факторами, які не
стосуються системи сплати податків та обліку.
Водночас, менша частка МСП на ССО скаржаться на те, що основною перешкодою в розвитку бізнесу є
високі ставки податків: 31% порівняно із 39% МСП на загальній системі оподаткування. Складне
податкове законодавство також є меншою проблемою для підприємств на ССО (22% порівняно із 29% на
загальній системі). Меншою є проблема й високого регуляторного тиску (відповідно 19% та 25% МСП).
Менша кількість скарг від підприємців на спрощеній системі оподаткування свідчить про те, що менша
кількість податків та спрощений облік і звітність допомагають МСП уникнути проблем, що стають
перешкодами для зростання їхнього бізнесу.
Рисунок 7. Частки МСП, що наголошують на певних перешкодах у зростанні (залежно від системи
оподаткування МСП), % опитаних
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Недостатньо кваліфікованих
працівників

0%
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Джерело: «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA 2016)

Висновки: Спрощена система оподаткування зменшує часові витрати та полегшує процес
адміністрування і сплати податків, а також бухгалтерського обліку. Тому для підприємств на ССО високі
ставки податків та складне податкове адміністрування є меншими проблемами, ніж для компаній, що
працюють на загальній системі оподаткування. Водночас, ранжування перешкод у розвитку не суттєво
відрізняється для підприємств на ССО та загальній системі оподаткування.
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5.

Очікувані заходи державної політики

Представники МСП майже одностайні в тому, якими повинні бути заходи держави, що найбільше
сприятимуть розвитку бізнесу. Серед них точно повинні бути зменшення кількості документів,
необхідних для ведення підприємницької діяльності, та спрощення податкового законодавства (такі
відповіді дали відповідно 82% та 80% МСП). 78% МСП наголошують на потребі створення єдиного
інформаційного ресурсу з інформацією про умови ведення бізнесу, законодавство, а 74% вимагають
створення рівних умов для всіх суб’єктів та бізнесу при веденні податкового законодавства.
Таблиця 4. Рейтинг очікуваних заходів державної політики (залежно від розміру МСП), % опитаних
Місце

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Реформи
Зменшення кількості документів, необхідних для
ведення підприємницької діяльності (дерегуляція)
Спрощення податкового адміністрування
Створення єдиного інформаційного ресурсу, де можна
дізнатися про правила та умови ведення бізнесу, зміни
законодавства тощо
Створення рівних умов для всіх суб’єктів бізнесу при
веденні господарської діяльності
Перетворення податкової на сервісну службу для
платників податків
Переведення надання адміністративних послуг (або
їхньої частини) в електронний формат
Створення дієвого механізму виконання законодавчих
актів
Державна підтримка впровадження енергозберігаючих
заходів на підприємстві
Трирічний мораторій на зміни та доповнення до
законодавчих актів, що стосуються господарської
діяльності підприємств
Спрощення доступу для малих підприємств до
державних закупівель
Державні гарантії за кредитами або за їхньою частиною
Зменшення адміністративного тиску на ціни
Захист вітчизняного виробника від конкуренції з боку
імпорту
Консультації та тренінги з питань просування
товарів/послуг на зовнішні ринки
Консультації та тренінги про започаткування та
розвиток бізнесу
Компенсація державою відсотків за кредитами
Державна підтримка підприємств Вашого сектору
Скасування податкових пільг (галузевих та
індивідуальних пільг для окремих фірм)
Залучення бізнесу до державно-приватного
партнерства
Скасування мораторію (заборони) на продаж землі
сільськогосподарського призначення

Загалом

Мікро

Малі

Середні

82%

82%

83%

81%

80%

79%

83%

79%

78%

78%

78%

74%

74%

74%

76%

71%

67%

67%

70%

65%

65%

66%

63%

66%

59%

58%

61%

61%

56%

55%

59%

58%

55%

52%

59%

63%

54%

56%

50%

49%

54%
51%

56%
52%

51%
49%

49%
49%

49%

49%

51%

49%

49%

49%

49%

45%

47%

49%

45%

38%

46%
45%

48%
43%

43%
49%

41%
50%

43%

44%

43%

42%

41%

42%

42%

37%

20%

21%

17%

18%

Джерело: «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA 2016)

67% МСП вважають нагально необхідним перетворення ДФС на сервісну службу для платників податків,
причому цей захід є більш важливим для малих підприємств. Такий крок знизить проблемність тих
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перешкод у розвитку бізнесу, які в результаті факторного аналізу було віднесено до групи «поганий
податківець». Тому Міністерству фінансів варто продовжити ініційовану реформу ДФС.
Подальше впровадження кроків із е-врядування є також важливим з точки зору бізнесу. Так, 65% МСП
очікують від уряду чергових кроків щодо переведення дедалі більшого списку адміністративних послуг (або
їхньої частини) в електронний формат.
Рейтинги найбільш очікуваних реформ не відрізняються у підприємств різного розміру. Натомість
різними є частки МСП, що зазначають про потребу в тій чи іншій реформі. Серед малих підприємств
більшою є підтримка заходів зі зменшення кількості документів, необхідних для підприємницької
діяльності, спрощення податкового адміністрування, створення рівних умов для всіх суб’єктів бізнесу при
ведені господарської діяльності, перетворення податкової на сервісну службу для платників податків.
МСП середнього розміру більше за інших підтримують впровадження таких заходів як переведення
надання адміністративних послуг в електронний формат.
Висновки: У рейтингу очікуваних заходів державної політики реформи, що пов’язані з податковими
питаннями, посідають чільні місця. Спрощення податкового адміністрування займає 2 місце, а
перетворення податкової на сервісну службу – 5 місце. Інші заходи також напряму або опосередковано
можуть стосуватись податкового регулювання. Зокрема, це стосується таких заходів як зменшення
кількості необхідних для ведення діяльності документів, створення єдиного інформаційного ресурсу про
правила та умови ведення бізнесу, виконання норм законодавства тощо.

Висновки та рекомендації
У 2016 році МСП надалі зазначали суттєві перешкоди в розвитку бізнесу з боку податкової системи,
незважаючи на попередні зусилля уряду із впровадження елементів податкової реформи. Тому не
дивно, що у схваленій урядом Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період
до 2020 року окремий розділ присвячено саме питанням спрощення податкового адміністрування для
малого і середнього підприємництва.
Опитані в рамках дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату» МСП визначають високі податкові
ставки та складне податкове адміністрування серед основних перешкод у розвитку бізнесу. При цьому,
вагомість цих бар’єрів збільшилась у 2016 році, що, імовірно, пов’язано зі збільшенням мінімальної
заробітної плати та поліпшенням в інших чинниках розвитку бізнесу.
Основними проблемами, пов’язаними з адмініструванням податків, МСП називають нестабільність
податкового законодавства, складність норм податкового законодавства, високий розмір штрафних
санкцій, часті зміни форм податкової звітності та високі ставки податків. Якщо згрупувати перешкоди, які
створює податкова система в розвитку бізнесу, на основі факторного аналізу, то найбільш суттєвими
проблемами для МСП є фактори «складна звітність» та «поганий податківець». Вони є важливішими ніж
фактори, які стосуються процесу адміністрування та сплати податків. При цьому, МСП, зареєстровані як
ФОП, частіше за інших скаржаться на проблеми, пов’язані із стосунками підприємець – податківець.
Серед податків, які сплачують МСП, вони визначають, що найбільші перешкоди створюють високі ставки
ПДВ, ПДФО, ЄСВ, акцизу та податку на прибуток підприємств. Малі підприємства більш негативно
оцінюють вплив високих ставок податків, ніж загалом МСП. Складність адміністрування податків є
меншою, але все ж вагомою перешкодою в розвитку бізнесу.
Спрощена система оподаткування зменшує часові витрати та полегшує процес адміністрування і сплати
податків, а також бухгалтерського обліку. Тому для підприємств на ССО високі ставки податків та складне
податкове адміністрування є меншими проблемами, ніж для компаній, що працюють на загальній
системі оподаткування. Водночас ранжування перешкод у розвитку не суттєво відрізняється для
підприємств на ССО та загальній системі оподаткування.
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У рейтингу очікуваних заходів державної політики реформи, що пов’язані з податковими питаннями,
посідають чільні місця. Спрощення податкового адміністрування займає 2 місце, а перетворення
податкової на сервісну службу – 5 місце. Інші заходи також напряму або опосередковано можуть
стосуватись податкового регулювання. Зокрема, це стосується таких заходів як зменшення кількості
необхідних для ведення діяльності документів, створення єдиного інформаційного ресурсу про правила
та умови ведення бізнесу, виконання норм законодавства тощо.
На основі здійсненого аналізу можна зробити такі рекомендації щодо державної політики у сфері
оподаткування:
- Уряду варто розробити та ухвалити ретельно опрацьовану комплексну податкову реформу. Після
цього варто оголосити принаймні трирічний мораторій (ліпше п’ятирічний) на зміну податкового
законодавства.
- Уряду варто продовжити ініційовану реформу ДФС, яка сприятиме її перетворенню на сервісну
службу. У рамках цих змін важливо повністю скасувати податкову міліцію і створити Службу
фінансових розслідувань (відповідний законопроект було схвалено Кабінетом Міністрів).
- Уряду та ДФС потрібно забезпечити повноцінну роботу електронного кабінету платника податків, що
було передбачено минулорічними змінами до Податкового кодексу.
- Уряду варто аналізувати та знижувати можливі зловживання системою спрощеного оподаткування,
але поки що рано говорити про обґрунтованість ідеї її скасування. ССО надає можливість малому
бізнесу почати працювати, хоча, імовірно, надалі й стримує його можливості до зростання. Тому уряду
потрібно дедалі більше спрощувати адміністрування податків на загальній системі оподаткування.
Правильним кроком було ухвалення нових правил бухгалтерського обліку для мікро- та малих
підприємств на загальній системі оподаткування, які є простішими та легшими, ніж для більших
підприємств.
- Потрібно також врахувати побажання МСП щодо створення єдиного інформаційного ресурсу, на
якому МСП могли б дізнаватись про правила та умови ведення бізнесу, зміни законодавства, іншу
інформацію щодо ведення бізнесу. Це стосується і можливостей МСП виходити не лише на внутрішній
ринок, але й на зовнішні ринки.
- Уряду варто переглянути чинне законодавство, яким визначено штрафи та санкції, та знизити можливі
відмінності в трактуванні визначених норм, а також зменшити розмір штрафів за окремі помилки
(особливо, якщо вони зроблені вперше).
- Е-врядування знижує контакти бізнесу із представниками різних державних установ, включно із ДФС.
Тому подальші кроки із переведення адміністративних послуг в електронний формат є важливими.
Зрозуміло, що потрібний комплексний підхід до створення сприятливого ділового клімату в Україні.
Тому, крім заходів у сфері податкової політики, потрібно впроваджувати також інші заходи. Зокрема,
ідеться про боротьбу з корупцією, збільшення частки МСП у державних закупівлях, забезпечення
верховенства права та рівних умов роботи для всіх підприємств.
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Додаток 1. МСП: визначення та кількість працівників
Згідно з визначенням малого та середнього підприємництва, яке міститься в Господарському кодексі
України (стаття 55.3), до малих та середніх підприємств належать суб’єкти господарювання, незалежно
від форми власності, річний дохід яких не перевищує 50 млн. євро, а чисельність працівників не
перевищує 250 осіб.
МСП поділяються на мікропідприємства, малі підприємства та середні підприємства, залежно від
чисельності працівників та річного доходу (див. Таблицю).
Таблиця. Поділ суб’єктів підприємництва на групи за розміром в Україні
Група

Обсяг реалізованої
продукції, на рік

Середня кількість
працівників протягом року

Організаційно-правова
форма

Мікро

не більше 2 млн євро

не більше10

ФОП та ЮО

Малі

не більше 10 млн євро

не більше50

ФОП та ЮО

Середні

суб’єкти, що не належать до великих та малих

ФОП та ЮО

Великі

Більше 50 млн євро

ЮО

більше 250

Джерело: Господарський кодекс України, стаття 55

Для цілей дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату» підприємства було розподілено за розміром
на основі кількості працівників13.
Усього в 2016 році було опитано 1851 МСП. При аналізі було отримано таке наповнення цих категорій:
- 1245 МСП (67,3% від вибірки) у першій категорії (до 10 осіб) – мікропідприємства.
- 324 МСП (17,5%) у другій категорії (від 11 до 50 осіб) – малі підприємства.
- 282 (15,2%%) у третій категорії (від 51 до 250 осіб) - як середні.
Усього було опитано 527 фізичних осіб-підприємців. Вони становлять 28,5% від усіх опитаних. Решта
опитаних – це підприємства-юридичні особи. Практично всі опитані ФОП належать до мікропідприємств
(97,5% фізичних осіб-підприємців працевлаштовують до 10 працівників).
Серед підприємств, які є юридичними особами, 731 (55,2%) – це підприємства, де зайняті до 10 осіб. На
312 підприємствах (23,6%) працюють від 11 до 50 осіб, а на 281 (21,2%) – від 51 до 250.
Згідно з результатами опитування, проведеного в 2016 році, яке аналізується в роботі, середній розмір
МСП становить 22 особи. Середня чисельність працівників на МСП становила: 4 працівники серед
мікропідприємств, які взяли участь в опитуванні, 24 працівники серед малих підприємств, 104 працівники
серед середніх підприємств. На опитаних підприємствах, які є юридичними особами, зайняті в
середньому 30 осіб, а фізичні особи-підприємці в середньому працевлаштовують 3 особи.

13

Детальну інформацію щодо портрету МСП та опис вибірки представлено в ««Щорічна оцінка ділового клімату»
(ABCA 2016), Програма USAID ЛЕВ, Розділ 8 (Портрет МСП) та Розділ 11 (Опис вибірки),
https://www.slideshare.net/USAIDLEV/2016-2017-abcareportshort23042017final
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Додаток 2. Проблеми зі сплатою та адмініструванням податків
Податки

Податок на додану вартість
Акцизний податок
Податок на прибуток
підприємств
Податок на доходи
фізичних осіб
Екологічний податок
Рентні платежі
Державне мито
Військовий збір
Податок на майно
Єдиний податок
Єдиний податок (з тих що
ССО)
Збір за місця для
паркування транспортних
засобів
Туристичний збір
Єдиний соціальний внесок

14

Складність адміністрування
податку (збору)
Загалом Мікро Малі Середні Загалом Мікро Малі Середні
Загальнодержавні податки та збори
51%
49% 55%
49%
36%
35%
36%
37%
39%
41% 43%
30%
30%
33%
42%
15%
39%
36% 46%
37%
23%
21%
27%
23%
Високі ставки податку (збору)

39%

38%

38%

13%

13%

14%

13%

12%
11% 13%
13%
28%
27% 22%
33%
27%
26% 22%
34%
14%
12% 19%
18%
Місцеві податки та збори
34%
36% 34%
30%
20%
19% 24%
25%
19%
18% 24%
29%

10%
17%
11%
6%

10%
15%
13%
5%

10%
18%
7%
8%

10%
18%
12%
7%

17%
9%
9%

17%
8%
8%

20%
11%
12%

15%
12%
16%

25%

13%

13% 11%14

14%

35%

25%

100%

0%

14%

13%

15%

13%

24%

41%

33%

29%

5%
8%
0%
0%
Внески на соціальне страхування
33%
33% 36%
31%

Курсивом позначено показники з недостатньою наповненістю клітинок, тому ці дані варто використовувати з
обережністю.
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