Таблички для самоконтролю: спрощена система – 2017
+ нагадування роботодавцям про особливості нарахування ЄСВ у 2017 році
Спрощена система оподаткування у 2017 році

Категорії

перша
друга
Фізичні особи – підприємці

Максимальна кількість
найманих осіб

Без найманих
осіб

Граничний обсяг доходу
протягом календарного
року

300 000 грн.

Ставка єдиного податку

у межах до 10%
розміру
прожиткового
мінімуму для
працездатних
осіб,
встановленого
на 1 січня
податкового
(звітного) року

10 осіб
при розрахунку
загальної
кількості
найманих не
враховуються
мобілізовані
працівники
1 500 000 грн.

у межах до 20%
розміру
мінімальної
заробітної плати
до 640 грн.

Групи платників єдиного податку
третя
Фізичні особи –
Юридичні особи
підприємці

четверта
Сільськогосподарські
виробники

Без обмежень

5 000 000 грн.

3% доходу у разі сплати ПДВ;
5% доходу у разі включення ПДВ до
складу єдиного податку*

75% і більше
сільськогосподарського
товаровиробництва за
попередній податковий
(звітний) рік
Залежно від категорії
земель, їх розташування
- для ріллі, сіножатей і
пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах
та на поліських територіях,
а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого

до 160 грн.

Застосування РРО

Єдиний внесок на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування

Не
застосовують,
крім ФОП, які
здійснюють
продаж
технічно
складних
побутових
товарів, що
підлягають
гарантійному
ремонту
Мають право
сплачувати за
себе єдиний
внесок у сумі не
менше за 0,5
мінімального
страхового
внеску (не
менше 352 грн.
на місяць) із
зарахуванням
відповідних

Не застосовують, якщо обсяг доходу
протягом календарного року не
перевищує 1 000 000 грн., а у разі
перевищення – застосування
обов’язкове, крім ФОП, які
здійснюють продаж технічно
складних побутових товарів, що
підлягають гарантійному ремонту

У порядку,
встановленому
законодавством

Сума єдиного внеску ФОП за себе не
може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску на
місяць – не менше 704 грн. на
місяць
Нарахування на фонд оплати праці
найманих працівників (у т.ч. і
працівників – інвалідів) за ставкою
22%

Нарахування на
фонд оплати праці
найманих
працівників за
ставкою 22%, а
працівників –
інвалідів – за
ставкою 8,41%

ґрунту)  0,95;
- для багаторічних насаджень (крім насаджень
розташованих у гірських
зонах та на поліських
територіях) – 0,57;
- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого
ґрунту  6,33
У порядку, встановленому
законодавством

Нарахування на фонд
оплати праці найманих
працівників за ставкою
22%, а працівників –
інвалідів – за ставкою
8,41%

періодів
здійснення
підприємницької
діяльності до
страхового
стажу
пропорційно
сплаченому
єдиному внеску
* Також застосовуються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації)
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння

Мінімальна заробітна плата у 2017 році*

з 01.01.2017

у місячному розмірі,
грн.
3200

у погодинному розмірі,
грн.
19,34

*Закон України від 21.12.16 №1801-VIII «Про Державний бюджет на 2017 рік»
Максимальний розмір доходу, на який нараховується єдиний соціальний внесок
у 2017 році
грн.
01.01.2017
01.05.2017
01.12.2017

40000
42100
44050

Розмір єдиного внеску, який сплачують за себе ФОП та самозайняті особи
(на рівні мінімального) у 2017 році
грн.
січень - грудень
січень - грудень

704
352
(для платників єдиного податку
першої групи із зарахуванням
страхового стажу пропорційно до
сплаченого єдиного внеску)

Нагадування роботодавцям про особливості нарахування ЄСВ у 2017 році
Страхувальникам – роботодавцям варто пам’ятати, що відповідно до ч.5 ст.8 Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», якщо база нарахування єдиного внеску менше встановленого
розміру мінімальної заробітної плати то єдиний внесок розраховується, як
добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на цей
місяць, та відповідної ставки.
Виключення: при проведенні нарахувань на заробітну плату (доходів) фізичним особам
не за основним місцем роботи, за договорами цивільно-правового характеру (крім
договорів ЦПХ з основними працівниками) – єдиний внесок нараховується за ставкою
22 відс. на фактично нараховані доходи/винагороду незалежно від їх розміру, але з
урахуванням максимальної величини бази нарахування. Також правило щодо
розрахунку ЄСВ як добутку розміру мінімальної заробітної плати та відповідної ставки
не поширюється на нарахування на заробітну плату працівника – інваліда, який працює
на підприємствах, де застосовується ставка єдиного внеску 8,41%; 5,5% та 5,3%.

