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Розділ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ 

Стаття 291. Загальні положення Стаття 291. Загальні положення  

… …  

291.5. Не можуть бути платниками 

єдиного податку першої - третьої груп: 

291.5.1. суб'єкти господарювання 

(юридичні особи та фізичні особи - 

підприємці), які здійснюють: 

… 

8) діяльність з надання послуг пошти (крім 

кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім 

діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 

291.5. Не можуть бути платниками єдиного 

податку першої - третьої груп: 

291.5.1. суб'єкти господарювання (юридичні 

особи та фізичні особи - підприємці), які 

здійснюють: 

 

8) діяльність з надання 

телекомунікаційних  послуг (що потребує 

згідно з законодавством реєстрації як 

провайдера або оператора телекомунікацій), 

послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та 

діяльності у сфері телебачення та 

радіомовлення  (крім діяльності, що не підлягає 

ліцензуванню);  

Уточнення виду діяльності згідно Закону України 

«Про телекомунікації», «Про телебачення і 

радіомовлення». 

Сфера телекомунікацій є складовою галузі зв’язку, 

надання телекомунікаційних послуг суб’єктами 

господарювання має бути вирівняно у 

фіскальному просторі у порівнянні з іншими 

видами послуг зв’язку. 

Єдиний податок забезпечує зайнятість населення 

за рахунок самозайнятих і в цілому "рятує" малий 

бізнес від бюрократії загальної системи 

оподаткування. Разом з цим, наявність такої 

системи оподаткування та можливість її 

застосування в наданні телекомунікаційних 

послуг та у сфері телерадіомовлення призводить 

до розукрупнення великих і середніх підприємств, 

можливості користування цією системою 

потужними торговими мережами, з метою 

«оптимізації податків», отримання певних 

ринкових переваг. 

Така ситуації на ринку телекомунікаційних 

послуг і сфери телерадіомовлення призводить до: 

1. Порушення конкуренції. Через різні умови 

оподаткування діяльності платник податку на 

загальній системі не може за інших рівних умов 

конкурувати із спрощенцем. 

2. Викривлення ринку праці.  За однакових 

обсягів отриманих доходів на спрощенця лягає 

значно менше навантаження, ніж на фізичну особу 



— найманого працівника. А це прямо впливає на 

недотримання принципу справедливості при 

оподаткуванні. Використання найманої праці 

шляхом оформлення працівників як платників 

єдиного податку призводить до обмеження прав 

працівників, оскільки формально підприємець не 

має трудових прав, передбачених трудовим 

законодавством. 

3. Використання системи суб’єктами, 

діяльність яких має ознаки «над прибуткової». 
На сьогодні очевидною є ситуація 

використання спрощеної системи оподаткування 

потужними телекомунікаційними компаніями, 

провайдерами програмної послуги для зухвалої 

оптимізації податкових зобов’язань перед 

бюджетом. 

До прикладу, маючи фактичну кількість 

абонентської бази понад 400 тис. абонентів з 

абонплатою в середньому 120 грн/міс. Через 

численні ФОП компанія розпорошує фактично 

отриманий дохід і зменшує суми податкових 

платежів до мінімального рівня . 

Крім того, така ситуація провокує розвиток 

«сірого» сегменту телекомунікаційного ринку, 

який за даними НКРЗІ динамічно зростає. 

За оцінкою регулятора обсяг доходів та кількості 

абонентів “сірих” операторів, провайдерів 

телекомунікацій від послуг доступу до Інтернет на 

2015 рік складає 2,2 млн. грн. – це 27% від 

загального обсягу доходів операторів, провайдерів 

телекомунікацій (за даними Держстату). Майже 

такий відсоток складає і кількість абонентів 



«сірого» ринку у сукупності абонентів легальних 

операторів, провайдерів телекомунікацій. 

 

 

 
 


