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«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

 

ІТ – сфера у світі та в Україні стрімко розвивається, що пояснюється 

зростаючими потребами в програмній продукції. Проаналізуємо переваги та 

недоліки різних систем оподаткування підприємств цієї сфери. 

Для юридичних осіб можлива робота на загальній системі оподаткування 

(податок на прибуток) чи робота на єдиному податку. В першому випадку треба 

враховувати те, що в основі обліку податку на прибуток знаходяться правила 

бухгалтерського обліку. Тому так важлива правильність його ведення та 

оформлення первинних документів. Це потребує від бухгалтера більших витрат 

часу, ніж облік єдиного податку. При цьому розмір податку на прибуток прямо 

пов’язаний з результатами діяльності підприємства. Такий варіант є 

оптимальним для ІТ – підприємств з високим рівнем витрат та незначним 

прибутком. Юридичним особам, які мають високорентабельну діяльність, 

краще працювати на спрощеній системі оподаткування. 

При роботі на єдиному податку (ЄП) підприємство звільняється від 

сплати деяких податків: податку на прибуток, ПДВ (при виборі ставки ЄП 5%), 

земельного податку. Крім цього, перевагами можна назвати відносно невисокі 

ставки податку: 3% чи 5% від розміру доходу. Але при визначенні 

оподатковуваного доходу не враховуються витрати підприємства, тобто навіть 

при збитковій діяльності прийдеться сплачувати податок. До того ж для 

підприємств діють обмеження щодо застосування форми розрахунків (тільки 

грошова форма) та щодо річного обсягу доходу (не більше 5 млн. грн.). 

Для фізичних осіб – підприємців також можлива робота на загальній 

системі оподаткування (податок на доходи) чи робота на єдиному податку. 

Проте працювати на загальній системі для підприємця – ІТ сфери майже 

невигідно. Об’єктом оподаткування є чистий дохід, тобто різниця між 

загальним доходом та документально обґрунтованими витратами підприємця. 

Та оскільки ІТ – сфера – це переважно сфера надання послуг, то більшість 

підприємців працюють вдома чи в невеликих офісах. Відповідно, у них дуже 

мало витрат, на які можна б було зменшити оподатковуваний дохід. Ставка ж 

податку становить 18%. Спрощена система оподаткування для фізичних осіб 

має багато переваг: низькі ставки податку та нескладний облік діяльності. 

Підприємцю ІТ – сфери краще обрати третю групу єдиного податку (на відміну 

від другої групи), що дозволить надавати свої послуги юридичним особам та 

фізичним особам-неплатникам єдиного податку. Обмеження щодо видів 

діяльності, форм розрахунків та правил визначення доходу у фізичних осіб-

єдинників такі ж, як і у єдинників-юридичних осіб. 
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