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Сьогодні економічно складний період в країні, відбуваються нові зміни в 

політиці, економіці, суспільстві, а також в податковому кодексі. 

Кардинальною зміною в оподаткуванні юридичних осіб та 

громадян стало зменшення кількісті податків: з 22 до 9, зменшення відбулося за 

рахунок об’єднання податків за принципом «два в одному».  

Внесені зміни в ІІІ розділ  Податкового кодексу України. Для платників 

податку на прибуток фінансовий результат буде розраховуватися за 

стандартами бухгалтерського обліку. Для підприємств з річним доходом більше 

20 млн. грн. фінансовий результат підприємства буде коригуватися на різниці, 

які збільшують або зменшують об’єкт оподаткування. Також були змінені 

строки подання податкової декларації з податку на прибуток за 2015 рік, 

звітність слід подати до 1 червня 2016 року. 

В законопроекті № 1578 збереглися введення СЕА і ПДВ-рахунків, та 

повноцінний старт СЕА запланований з 01.04.2015 року, але для платників 

податків передбачений перехідний період з 01.02.2015 р до 30.06.2015 р.  

Для багатьох суб‘єктів спрощена система більш приваблива, ніж загальна. 

Залишилось тільки 3 групи єдинників, так як, більшість суб’єктів потрапляє в 3-

у групу, 4-я група ЄП являє собою фіксований сільгоспподаток. 

Згідно з податковим кодексом збільшені межі доходів для підприємців: 1-

а група ЄП — до 300 000 грн. замість 150 000 грн., 2-а група ЄП — до 

1 500 000 грн. замість 1 000 000 грн., 3-а група ЄП — до 20 000 000 грн. замість 

3 000 000 грн. для фізосіб і 5 000 000 грн. для юросіб. Також для платників 

єдиного податку 3-ї групи знижені ставки єдиного податку: до 2% з ПДВ або 

4% без ПДВ.  

Законом встановлено лінійна ставка оподаткування пасивних доходів 

фізичних осіб. Базові ставки ПДФО передбачено на рівні 15% і 20% (замість 

15% і 17%). Ставка ПДФО 20% буде застосовуватися до місячним доходів, що 

перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати (понад 12180 

грн.).  

Час покаже наскільки ці зміни вплинуть на економіку країни та життя 

населення в майбутньому. 


