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ВСТУП
В умовах економічної кризи, сільськогоспо�

дарська галузь знаходиться в досить складному
становищі. Однією з причин такого стану є вилу�
чення частини доходу підприємств, тобто великі
витрати через податки, які позбавляють стимулів
для виробничої діяльності, підривають їх фінан�
совий стан, скорочують інвестиційні можливості
підприємства, підвищують собівартість продукції
та їх оцінку.

Тому, для розв'язання даної проблеми, що по�
стала перед галуззю, є вибір тієї системи оподат�
кування яка б дозволила скоротити витрати та
сприяти поступальному розвитку господарюючих
суб'єктів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемами оподаткування діяльності сіль�

госпвиробників займалися такі провідні вітчизняні
науковці, як В. Андрущенко, О. Василик, В. Виш�
невський, М. Дем'яненко, О. Кириленко, А. Кри�
соватий, М. Кучерявенка, П. Лайка, І. Лукінова,
А. Поддерьогін, Л. Тулуша, В. Федосова та інші.
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Удосконалено методику економії витрат на сільськогосподарському підприємстві за рахунок вибору ефектив�
ної системи оподаткування. У статті наведено розрахунок, який допоможе сільськогосподарським підприємствам
вибрати систему оподаткування, яка найбільше скоротить його витрати.
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the calculation which helps farms to choose the tax system, which follows the largest cut its costs.
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НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Серед опублікованих робіт маловивченим за�
лишається питання економії витрат на сільськогос�
подарських підприємствах за рахунок вибору
ефективної системи оподаткування, тому цей на�
прямок підлягає подальшому вивченню та удоско�
наленню.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є удосконалення

методики економії витрат за рахунок вибору ефек�
тивної системи оподаткування на сільськогоспо�
дарських підприємствах.

РЕЗУЛЬТАТИ
Україна сьогодні перебуває в досить

складній економічній ситуації.  Глобальна
фінансово�економічна криза суттєво позначи�
лась і на сільському господарстві нашої краї�
ни. Основною проблемою політики у галузі
АПК вважається система оподаткування для
сільгоспвиробників.
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Під час господарювання сільськогосподарські
підприємства отримують фінансовий результат
своєї діяльності. На цьому етапі у сільськогоспо�
дарських підприємств виникає об'єкт оподатку�

вання у вигляді отриманого доходу від реалізації
вирощеної та переробленої продукції та обов'я�
зок здійснення розрахунку з державою у вигляді
обов'язкових платежів.
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика спрощеної, загальної системи оподаткування
та фіксованого сільськогосподарського податку
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Таблиця 2. Види податків та збори, які сплачують сільськогосподарські підприємства
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Сiльськогосподарськi пiдприємства в Українi
можуть оподатковуватися за трьома системами
оподаткування незалежно вiд форми власностi:

— загальна система оподаткування;
— спрощена система оподаткування;
— фіксований сільськогосподарський податок.
Для зручності порівняльна характеристика

спрощеної, загальної системи оподаткування та
фіксованого сільськогосподарського податку зве�
дені в табл. 1.

При оподаткуванні на загальних засада, при
спрощеній системі оподаткування та на фіксова�
ному сільськогосподарському податку, сільсько�
господарські підприємства сплачують податки та

збори, які представлено в табл. 2.
Фізичні особи, які знаходяться на спрощеній

системі оподаткування, мають право вибору, який
саме податок сплачувати (табл. 3).

Після проведеного дослідження систем опо�
даткування сільськогосподарське підприємство
вирішує вибрати систему оподаткування, яка най�
більшим чином скоротила би його витрати, за ра�
хунок зменшення відрахувань до бюджету.

На основі даних за третій квартал 2012 року
проаналізуємо податковий облік на сільськогос�
подарському підприємстві ТОВ "Зоря", розглянув�
ши п'ять випадків: підприємство знаходиться на за�
гальній системі оподаткування; підприємство зна�
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Таблиця 4. Розрахунок фіксованого сільськогосподарського та земельного податку
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Таблиця 5. Розрахунок визначення ефективної системи оподаткування для
сільськогосподарського підприємства ТОВ "Зоря"
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ходиться на спрощеній системі оподаткування по
ставці 3%, 5% у разі сплати ПДВ, 5%, 7% у разі
включення ПДВ до ЄП; підприємство сплачує
фіксований сільськогосподарський податок (табл.
4). У розпорядженні підприємства знаходиться
3000 га землі, із них рілля — 900 га, сіножаті — 800
га, пасовища — 500 га, багаторічні насадження —
800 га.

Приклад визначення ефективної системи опо�
даткування для ТОВ "Зоря" наведено в таблиці 5.

З прийняттям Податкового кодексу, були вне�
сені зміни в систему оподаткування. На основі
Методики аналізу оподаткування підприємствами
малого бізнесу [4] удосконалено методику еко�
номії витрат за рахунок вибору ефективної сис�
теми оподаткування на сільськогосподарських
підприємств.

Ефективність застосування спрощеної систе�
ми оподаткування зі ставкою єдиного податку 3%
у разі сплати ПДВ, взамін загальної системи опо�
даткування (Е3%):

Е3% = ЧП3% �ЧП19% (1),
де ЧП3% — сума чистого прибутку після спла�

ти єдиного податку зі ставкою 3%;
ЧП19% — сума чистого прибутку після сплати

податку на прибуток;
Е3% = 29400 — 22694,58 = 6705,42 грн.
Ефективність застосування спрощеної систе�

ми оподаткування зі ставкою єдиного податку 5%
у разі сплати ПДВ, замість загальної системи опо�
даткування (Е5%):

Е5% = ЧП5% �ЧП19% (2),
 де ЧП5% — сума чистого прибутку після спла�

ти єдиного податку зі ставкою 5%;
ЧП19% — сума чистого прибутку після сплати

податку на прибуток;
Е5% = 28400 — 22694,58 = 5705,42 грн.
Ефективність застосування спрощеної систе�

ми оподаткування зі ставкою єдиного податку 5%
у разі включення ПДВ до ЄП, замість загальної си�
стеми оподаткування (Е5%):

Е5% = ЧП5% �ЧП19% (3),
де ЧП5% — сума чистого прибутку після спла�

ти єдиного податку зі ставкою 5%;
ЧП19% — сума чистого прибутку після сплати

податку на прибуток;
Е5% = 49100 — 22694,58 = 26405,42 грн.
Ефективність застосування спрощеної систе�

ми оподаткування зі ставкою єдиного податку 7%
у разі включення ПДВ до ЄП, замість загальної си�
стеми оподаткування (Е7%):

Е7% = ЧП7% �ЧП19% (4),
де ЧП7% — сума чистого прибутку після спла�

ти єдиного податку зі ставкою 7%;
ЧП19% — сума чистого прибутку після сплати

податку на прибуток;
Е7% = 46700 — 22694,58 = 24005,42 грн.
Ефективність застосування фіксованого

сільськогосподарського податку замість загальної
системи оподаткування (ФСП):

ФСП = ЧП(ФСП) �ЧП19% (5),

де ЧП(ФСП) — сума чистого прибутку після
сплати фіксованого сільськогосподарського по�
датку;

ЧП19% — сума чистого прибутку після сплати
податку на прибуток;

ФСП = 27589 — 22694,58 = 4894,42 грн.
Ефективність застосування фіксованого

сільськогосподарського податку замість спроще�
ної системи оподаткування зі ставкою єдиного по�
датку 3% у разі сплати ПДВ (ФСП):

ФСП = ЧП(ФСП) �ЧП3% (6),
де ЧП(ФСП) — сума чистого прибутку після

сплати фіксованого сільськогосподарського по�
датку;

ЧП3% — сума чистого прибутку після єдино�
го податку зі ставкою 3%;

ФСП = 27589 — 29400 = �1811 грн.
Ефективність застосування фіксованого

сільськогосподарського податку замість спроще�
ної системи оподаткування зі ставкою єдиного по�
датку 5% у разі сплати ПДВ (ФСП):

ФСП = ЧП(ФСП) �ЧП5% (7),
де ЧП(ФСП) — сума чистого прибутку після

сплати фіксованого сільськогосподарського по�
датку;

ЧП5% — сума чистого прибутку після сплати
єдиного податку зі ставкою 5%;

ФСП = 27589 — 28400 = �811 грн.
Ефективність застосування фіксованого

сільськогосподарського податку замість спроще�
ної системи оподаткування зі ставкою єдиного по�
датку 5% у разі включення ПДВ до ЄП (ФСП):

ФСП = ЧП(ФСП) �ЧП5% (8),
де  ЧП(ФСП) — сума чистого прибутку після

сплати фіксованого сільськогосподарського по�
датку;

ЧП5% — сума чистого прибутку після сплати
єдиного податку зі ставкою 5%;

ФСП = 27589 — 49100 = �21511 грн.
Ефективність застосування фіксованого

сільськогосподарського податку замість спроще�
ної системи оподаткування зі ставкою єдиного по�
датку 7% у разі включення ПДВ до ЄП (ФСП):

ФСП = ЧП(ФСП) �ЧП7% (9),
де  ЧП(ФСП) — сума чистого прибутку після

сплати фіксованого сільськогосподарського по�
датку;

ЧП7% — сума чистого прибутку після сплати
єдиного податку зі ставкою 7%;

ФСП = 27589 — 46700 = �19111 грн.
Важливим для аналізу податків є визначення

відсотка податку на прибуток по відношенню до
суми валового прибутку згідно загальної системи
оподаткування (К%19):

К%19 = ППР / ВП19% 100 (10),
де ВП 19% — сума валового прибутку розра�

хована згідно фінансового обліку.
К%19 = 5323,42 / 28018  100 = 19.
Про таке порівняння показує розмір нара�

хованого відсотка податку на прибуток, розра�
хованого згідно податкового обліку, до вало�
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вого прибутку, розрахованого згідно фінансо�
вого обліку.

Наступним етапом аналізу є визначення
відсотку єдиного податку зі ставкою 3% по відно�
шенню до суми валового прибутку підприємства
(К%3):

К%3 = Е3% / ВП3% 100 (11),
де ВП3% — сума валового прибутку у платни�

ка єдиного податку зі ставкою 3%.
К%3 = 1800/ 29400  100 = 6.
Далі визначаємо відсоток єдиного податку зі

ставкою 5% по відношенню до суми валового при�
бутку підприємства (К%5):

К%5 = Е5% / ВП5% 100 (12),
де ВП5% — сума валового прибутку у платни�

ка єдиного податку зі ставкою 5%.
К%5 = 3000 / 28400  100 = 10,6.
Також необхідною умовою в аналізі податків

є визначення відсотку єдиного податку зі ставкою
5% та 7% у разі включення ПДВ до ЄП (К%5) та
(К%7):

(К%5) = Е5% / ВП5% 100 (13),
де  ВП5% — сума валового прибутку у платни�

ка єдиного податку зі ставкою 5%.
К%5 = 3000 / 49100  100 = 6.
(К%7) = Е7% / ВП7% 100 (14),
де ВП7% — сума валового прибутку у платни�

ка єдиного податку зі ставкою 7%.
К%7 = 4200 / 46700  100 = 9.
Останнім етапом аналізу податків є визначен�

ня відсотку фіксованого сільськогосподарського
податку по відношенню до суми валового прибут�
ку підприємства (ФСП):

(КФСП) = ФСП / ВП(ФСП) 100 (15),
де ВП(ФСП) — сума валового прибутку у плат�

ника фіксованого сільськогосподарського подат�
ку.

КФСП = 13311 / 27589  100 = 48.
За даними таблиці 5 видно, що найбільша

сума чистого прибутку виникає при застосуванні
єдиного податку у розмірі 5% у разі включення
ПДВ до ЄП і дорівнює 49100 грн., але так буває
не завжди. Важливу роль тут відіграє податок на
додану вартість: якщо собівартість реалізованих
товарів збільшиться,  то чистий прибуток
підприємства знизиться при застосуванні єдино�
го податку за ставкою 5% та 7% значно більше,
ніж при системі оподаткування в 3% та 5%. Тому
що при сплаті 5% та 7% підприємство не має пра�
во на податковий кредит з податку на додану
вартість.

Основним видом діяльності ТОВ "Зоря" є
вирощування та реалізація сільськогосподарсь�
кої продукції, постійно виникає потреба в по�
датковому кредиті з податку на додану вартість,
тому підприємству вигідніше сплачувати єдиний
податок за ставкою 3%. Економія коштів за
цією системою оподаткування в порівнянні з за�
гальною системою оподаткування складає
6705,42 грн., в порівнянні з фіксованим сіль�

ськогосподарським податком — 1811 грн. За
проведених розрахунків рекомендовано сіль�
ськогосподарському підприємству ТОВ "Зоря"
сплачувати єдиний податок за ставкою 3%, що
підтверджується значенням коефіцієнта К%3
рівним 6%.

ВИСНОВКИ
Удосконалення методики економії витрат за

рахунок вибору ефективної системи оподатку�
вання на сільськогосподарських підприємствах,
яка на відміну від існуючих включає: порівняль�
ну характеристику спрощеної, загальної систе�
ми оподаткування та фіксованого сільськогос�
подарського податку; розрахунок фіксованого
сільськогосподарського та земельного податку;
розрахунок визначення ефективної системи
оподаткування для сільськогосподарського
підприємства ТОВ "Зоря", також запропонова�
но формули для розрахунку ефективності зас�
тосування спрощеної, або загальної системи
оподаткування замість фіксованого сільсько�
господарського податку. Це дасть можливість
сільськогосподарським підприємствам само�
стійно розрахувати і визначати ту систему опо�
даткування, яка має більш вигідні умови нара�
хування та сплати податків, що призведе, в свою
чергу, до економії витрат підприємства.

Отже, оподаткування є значним важелем
впливу держави на розвиток як галузі в ціло�
му, так і окремого підприємства, зокрема і
сільського господарства, яке має стратегічне
значення та потребує значної державної під�
тримки.
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