
1. Вибір системи оподаткування та виду діяльності за КВЕД.
2. Подання документів держреєстратору та отримання виписки з Єдиного державного
реєстру (можливість зареєструватись онлайн за допомогою сервісу “Дія”)
3. Відкриття рахунку в банку.
4. Реєстрація книги обліку доходів  і витрат. 
5. Вибір системи оподаткування. Підприємці можуть застосовувати дві системи
оподаткування – загальну й спрощену (три групи).

1. Загальна система оподаткування
Податок сплачується авансом. Авансові платежі на доходи розраховуються підприємцем
самостійно за фактичними даними за кожен квартал. До бюджету вони сплачуються до 20
квітня, до 20 липня й до 20 жовтня. За IV квартал авансовий платіж не сплачується. Якщо
за результатами кварталу доходу немає - авансовий платіж не сплачується.
2. Єдиний податок І й ІІ група
Сплачується щомісяця авансом не пізніше ніж 20-го числа поточного місяця.
3. Єдиний податок ІІІ група
Сплачується впродовж 50 календарних днів після закінчення звітного кварталу.
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Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.    
ФОП, що має найманих працівників:
Фізичні особи - підприємці, які використовують працю інших осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи
за цивільно-правовим договором.      
ФОП за себе:
Фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ 

"Безкоштовна юридична п�дтримка малого б�знесу"

НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ: 

Як� етапи реєстрац�ї ФОП (ф�зичної особи-п�дприємця)?

Який порядок сплати податк�в для ФОП?

 Що потр�бно сплатити для ФОП, окр�м Єдиного податку?

 Яка в�дпов�дальн�сть ФОП за невиконання зобов'язань?

При вчиненні порушень,  стягнення може бути звернене зацікавленою особою на все
майно фізичної особи-підприємця, незалежно від того, чи використовується це майно для
здійснення підприємницької діяльності, чи призначене для задоволення особистих та
побутових потреб фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність.



НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ: 

Залежить від виду робіт найманого працівника, а також характеру діяльності працівника.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ 

"Безкоштовна юридична п�дтримка малого б�знесу"

Як  ф�зичн�й особ� - п�дприємцю краще наймати прац�вник�в:

за трудовим чи цив�льно-правовим договором?

ТРУДОВИЙ 

ДОГОВІР 

ЦИВІЛЬНО - ПРАВОВИЙ 

ДОГОВІР 

Кодекс законів про працю Цивільний кодекс України

Робиться запис у трудовій
книжці

Запис у трудовій
книжці

Регулюється

Не робиться запис у
трудовій книжці

Предмет договору Процес роботи
Кінцевий результат
роботи або послуги

Посада, розмір зарплати,
дата початку роботи

Зазначається у
договорі

Предмет (річ або послуга),
ціна і строк договору

Спосіб
 укладення договору

Подача заяви і наказ
про прийом на роботу

Підписання сторонами
письмового договору

Вид оплати Заробітна плата Винагорода

Розмір оплати Не менше мінімальної
заробітної плати

Визначається
у договорі і не залежить від

мінімальної зарплати

Строк оплати Не рідше 2 разів на
місяць 

Зазначається у договорі

Соціальні гарантії
Оплата періоду непраце-

здатності, відпустка,
допомога по безробіттю

Коли виконавець 
 проводить відрахування

до соціальних фондів

Особливості
оподаткування Не впливає на систему оподаткування


