
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо оподаткування адвокатської діяльності) 

 

Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність 

Чинна редакція  Пропонована редакція 

14.1.49.  дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - 

емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших 

цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, 

інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують 

право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, 

у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за 

правилами бухгалтерського обліку; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.226. самозайнята особа - платник податку, який є фізичною 

особою - підприємцем або провадить незалежну професійну 

діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої 

підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, 

літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій 

діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, 

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи 

архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, 

іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є 

працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує 

найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб; 

14.1.49.  дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - 

емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших 

цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, 

інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують 

право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у 

зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за 

правилами бухгалтерського обліку; 

Виключно з метою оподаткування, до дивідендів прирівнюється 

також платіж, що здійснюється адвокатським бюро та 

адвокатським об’єднанням на користь відповідного учасника або 

учасників у зв’язку з розподілом чи перерозподілом частини 

гонорару, отриманого таким бюро чи адвокатським об’єднанням.  

Терміни «адвокатська діяльність», «адвокатське бюро», «адвокатське 

об’єднання» для цілей цього Кодексу використовуються у їх значенні 

відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

… 

14.1.226. самозайнята особа - платник податку, який є фізичною 

особою - підприємцем або провадить незалежну професійну 

діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої 

підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, 

літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій 

діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, 

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи 

архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, 

іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником 

або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю 

не більш як чотирьох фізичних осіб; 



178.1. Особи, які мають намір здійснювати незалежну 

професійну діяльність, зобов'язані стати на облік у контролюючих 

органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті 

особи та отримати довідку про взяття на облік згідно із статтею 65 

цього Кодексу. 

 

178.2. Доходи громадян, отримані протягом календарного року 

від провадження незалежної професійної діяльності, 

оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 

цього Кодексу.  

 

178.1. Особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну 

діяльність, зобов'язані стати на облік у контролюючих органах за 

місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та 

отримати довідку про взяття на облік згідно із статтею 65 цього 

Кодексу.   

 

178.2. Доходи громадян, отримані протягом календарного року 

від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються 

за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу. 

Особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність мають 

право на власний вибір обрати, або перейти на спрощену систему 

оподаткування. Обрання спрощеної системи оподаткування, 

перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація та 

анулювання реєстрації такої особи як платника єдиного податку  

здійснюється за правилами, передбаченими для фізичної особи-

підприємця статтями 294-299 цього Кодексу.  

 

 

Доповнити статтю 178 новою частиною восьмою такого змісту: 

 

«178.8. Положення пунктів 178.3-178.7 статті 178 цього Кодексу 

застосовуються до осіб, які здійснюють незалежну професійну 

діяльність лише у випадку, якщо вони не обрали спрощену 

систему оподаткування або не перейшли на спрощену систему 

оподаткування відповідно до положень цього Кодексу». 

291.3. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може 

самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така 

особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та 

реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному 

цією главою. 

291.3. Юридична особа, фізична особа – підприємець, особа, що 

здійснює незалежну професійну діяльність може самостійно обрати 

спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає 

вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником 

єдиного податку в порядку, визначеному цією главою. 



291.4. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі 

групи платників єдиного податку: 

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не 

використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно 

роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або 

провадять господарську діяльність з надання побутових послуг 

населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не 

перевищує 300000 гривень; 

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють 

господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, 

платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або 

продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за 

умови, що протягом календарного року відповідають сукупності 

таких критеріїв: 

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 

перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 

10 осіб; 

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. 

 

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - 

підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, 

оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 

009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, 

постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. 

Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи 

платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, 

встановленим для такої групи; 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не 

291.4. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи 

платників єдиного податку: 

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не 

використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно 

роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або 

провадять господарську діяльність з надання побутових послуг 

населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не 

перевищує 300000 гривень; 

2) друга група - особи, що здійснюють незалежну професійну 

діяльність  та фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність з 

надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку 

та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у 

сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом 

календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 

перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 

10 осіб; 

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. 

Дія цього підпункту не поширюється на осіб, які здійснюють 

незалежну професійну діяльність та фізичних осіб - підприємців, які 

надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та 

оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а 

також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу 

(реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 

утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - 

підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного 

податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи; 

3) третя група - фізичні особи – підприємці, особи, що 

здійснюють незалежну професійну діяльність , які не 



використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 

перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та 

юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не 

перевищує 20000000 гривень; 

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 

відсотків. 

 

291.4.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які 

перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - 

фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які 

перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у 

відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого 

законодавством віку. 

використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 

перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні 

особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової 

форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не 

перевищує 20000000 гривень; 

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

 

 

291.4.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають 

у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною 

особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у 

відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за 

дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку. 

292.1. Доходом платника єдиного податку є: 

1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом 

податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або 

безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній 

пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються 

отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді 

процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а 

також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, 

яке належить на праві власності фізичній особі та використовується 

в її господарській діяльності; 

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід 

представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий 

протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі 

(готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній 

формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. 

292.1. Доходом платника єдиного податку є: 

1) для фізичної особи - підприємця, особи, що здійснює 

незалежну професійну діяльність - дохід, отриманий протягом 

податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або 

безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній 

пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються 

отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, 

дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, 

отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на 

праві власності фізичній особі та використовується в її господарській 

діяльності; 

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід 

представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий 

протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій 

та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, 

визначеній пунктом 292.3 цієї статті. 

 



292.9. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, 

отримані в результаті провадження господарської діяльності та 

оподатковані згідно з цією главою, не включаються до складу 

загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, 

визначеного відповідно до розділу IV цього Кодексу. 

292.9. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, 

отримані в результаті провадження господарської діяльності та 

оподатковані згідно з цією главою, не включаються до складу 

загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, 

визначеного відповідно до розділу IV цього Кодексу.  

Стаття 293. Ставки єдиного податку 

293.8. Ставки, встановлені пунктами 293.3 - 293.5 цієї статті, 

застосовуються з урахуванням таких особливостей:  

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - 

підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг 

доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 

цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного 

податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, 

встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і 

зборів, встановлених цим Кодексом. 

Стаття 293. Ставки єдиного податку 

293.8. Ставки, встановлені пунктами 293.3 - 293.5 цієї статті, 

застосовуються з урахуванням таких особливостей:  

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – 

підприємці, особи, що здійснюють незалежну діяльність), які 

перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, 

визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього 

Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку 

у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому 

цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених 

цим Кодексом. 

296.10. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні 

особи - підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при 

продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби 

пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи 

не застосовують реєстратори розрахункових операцій. 

296.10. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи 

– підприємці, особи, що здійснюють незалежну професійну 

діяльність) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу 

товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної 

мережі, а також платники єдиного податку першої групи не 

застосовують реєстратори розрахункових операцій. 

 

 

 


