
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

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

щодо підтримки фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з надання послуг таксі» 

 

 

Зміст положення (норми) чинного Закону України Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону 

України 

Податковий кодекс України 
 

Стаття 14. Визначення понять 

 

…… 

 

 

14.1.1-1. адміністрування податків, зборів, митних 

платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та інших 

платежів відповідно до законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи (далі - 

податків, зборів, платежів) - це сукупність рішень та 

процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що 

визначають інституційну структуру податкових та митних 

відносин, організовують ідентифікацію, облік платників 

податків і платників єдиного внеску та об’єктів 

оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування 

платників податків, організацію та контроль за сплатою 

податків, зборів, платежів відповідно до порядку, 

встановленого законом; 

Стаття 14. Визначення понять 

 

…… 

 

 

14.1.1-1. Автомобільний перевізник на таксі та/або 

автомобільний перевізник легковими автомобілями на 

замовлення (далі- автомобільний перевізник) – фізична 

особа – підприємець або юридична особа, зареєстрована у 

порядку визначеному чинним законодавством України, 

яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт 

перевезення пасажирів на таксі (49.32 КВЕД)  або 

легковими автомобілями на замовлення (49.39 КВЕД). 

 

У зв’язку з цим підпункт 14.1.1-1. та 14.1.1-2. вважати 

відповідно підпунктом 14.1.1-2. та 14.1.1-3. 

 

 

 



 

Норма відсутня. 

 

 

 

14.1.186-1. Інформаційно-диспетчерська служба – 

суб’єкт господарювання – резидент, який сплачує 

податки, платежі та збори, передбачені чинним 

законодавством  в Україні з доходів, отриманих в Україні, 

що надає інформаційні послуги щодо диспетчерського 

управління з перевезень пасажирів на таксі або 

легковими автомобілями на замовлення та включений до 

Державного реєстру інформаційно-диспетчерських служб 

таксі та інформаційно-диспетчерських служб легкових 

автомобілів на замовлення. 

 

 

Норма відсутня. Стаття 51-1. Подання відомостей про суми 

виплачених доходів автомобільним перевізникам. 

51-1. Інформаційно-диспетчерська служба  

зобов’язана подавати контролюючим органам у строки, 

встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, 

податковий розрахунок сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь автомобільних перевізників, що 

виплачуються у межах договору між замовником 

перевезення  та інформаційно-диспетчерською службою. 

 



Норма відсутня. 

 

Стаття 119-1. Порушення порядку подання 

відомостей про суми виплачених доходів автомобільним 

перевізникам. 

 

119-1.1. Неподання, подання з порушенням 

встановлених строків, подання не у повному обсязі, з 

недостовірними відомостями або з помилками 

інформаційно-диспетчерськими службами податкової 

звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на 

користь автомобільних перевізників, що виплачуються у 

межах договору між замовником перевезення  та 

інформаційно-диспетчерською службою – 

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 17 000 

гривень. 

 

Ті самі дії, вчинені інформаційно-диспетчерською 

службою, до якої протягом року було застосовано штраф 

за таке саме порушення, - 

 

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 34000 

гривень. 

  

Стаття 177. Загальні Оподаткування доходів, отриманих 

фізичною особою - підприємцем від провадження 

господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену 

систему оподаткування 

…… 

Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих 

фізичною особою - підприємцем від провадження 

господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену 

систему оподаткування 

…… 



177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з 

отриманням доходів, належать: 

 

177.4.1-1. Відсутній 

 

177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з 

отриманням доходів, належать: 

 

177.4.1-1. сума коштів, сплачена автомобільним 

перевізником за послуги інформаційно-диспетчерських 

служб, що включені до Державного реєстру інформаційно-

диспетчерських служб таксі та інформаційно-

диспетчерських служб легкових автомобілів на 

замовлення .  

Стаття 291. Загальні положення 

…… 

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 

Стаття 291. Загальні положення 

…… 

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, або послуг з перевезення 

пасажирів на таксі (49.32 КВЕД) та/або послуг з 

перевезення пасажирів легковими автомобілями на 

замовлення (49.39 КВЕД) 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. 

 

числі побутових, платникам єдиного податку та/або 

населенню,  надання послуг з перевезення пасажирів на 

таксі (49.32 КВЕД) та/або послуг з перевезення пасажирів 

легковими автомобілями на замовлення (49.39 КВЕД), 

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. 

 

* Норми без врахування положень проекту 1210 

 

 

Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад для 

платників єдиного податку першої - третьої груп 

…… 

292.4-1. Відсутній 

Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад для 

платників єдиного податку першої - третьої груп 

…… 

292.4-1. У разі надання послуг з перевезення 

пасажирів на таксі автомобільним перевізником, дохід 

автомобільного перевізника визначається як різниця між 

сумою коштів, отриманою за надання послуг з 

перевезення пасажирів, та сумою коштів, виплаченою 

(сплаченою) за послуги інформаційно-диспетчерських 

служб, що включені до Державного реєстру інформаційно-

диспетчерських служб таксі та інформаційно-

диспетчерських служб легкових автомобілів на 

замовлення . 



Підрозділ 2 Особливості справляння податку на додану вартість розділу XX «Перехідні положення» 
 

71. Відсутній 71. Тимчасово, до 31 грудня 2024 року включно, 

звільняються від оподаткування податком на додану 

вартість операції з постачання легкових автомобілів 

вітчизняного виробництва, який є новим транспортним 

засобом відповідно до цього Кодексу, за умови, що 

покупець відповідає одночасно таким вимогам: 

а) зареєстрований як суб’єкт господарювання 

(фізична особа-підприємець або юридична особа), 

основним видом діяльності якого є надання послуг з 

перевезення пасажирів на таксі (49.32 КВЕД) та/або 

послуг з перевезення пасажирів легковими автомобілями 

на замовлення (49.39 КВЕД); 

б) має діючу ліцензію на перевезення пасажирів на 

таксі;  

в) не має податкового боргу; 

г) має дохід від здійснення господарської діяльності з 

перевезень пасажирів на таксі за останній звітний рік, що 

передує даті здійснення придбання легкового автомобіля 

вітчизняного виробництва, що підтверджується 

податковою декларацією.  

 

У разі якщо до закінчення 5 (п’яти) календарних 

років з моменту придбання придбаний легковий 

автомобіль відчужується (за винятком спадкування або 

правонаступництва внаслідок реорганізації без зміни 

напрямку діяльності): 



покупець (фізична особа) - зобов’язаний самостійно 

відобразити у податковій декларації про майновий стан і 

доходи за рік, протягом якого було здійснено таке 

відчуження, суму доходу у розмірі несплаченої суми 

податку на додану вартість, помножену на коефіцієнт 5; 

покупець (юридична особа) - зобов’язаний протягом 

30 календарних днів, що настають за датою такого 

відчуження, повідомити про це у письмовій формі 

контролюючий орган за основним місцем обліку. 

Протягом 30 календарних днів, наступних за днем 

отримання такого повідомлення, контролюючий орган 

направляє платнику податкове повідомлення-рішення із 

сумою податкового зобов’язання з податку на додану 

вартість у розмірі, не сплаченому під час придбання 

легкового автомобіля. Таке податкове зобов’язання 

визначається незалежно від того, чи зареєстрований 

покупець платником податку на додану вартість. 

У разі порушення визначеного цим пунктом 

обов’язку, покупець несе відповідальність, передбачену 

цим Кодексом, за ненарахування або несплату податкових 

зобов’язань. 
 

 
Закон України «Про захист прав споживачів» 

Стаття 10. Права споживача у разі порушення умов 

договору про виконання робіт (надання послуг) 

…… 

Стаття 10. Права споживача у разі порушення умов 

договору про виконання робіт (надання послуг) 

…… 



 

Норма відсутня. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Під час надання послуг з перевезення пасажирів на 

таксі (49.32 КВЕД) або послуг з перевезення пасажирів 

легковими автомобілями на замовлення (49.39 КВЕД),  

споживачеві має бути наданий розрахунковий документ в 

письмовій, в тому числі в електронній формі, що засвідчує 

факт надання послуги та її оплати. Розрахунковий 

документ надається, як у разі укладення договору 

перевезення у письмовій формі (в тому числі в 

електронній), так і у разі укладення договору перевезення 

в усній формі.  

 

У випадках, передбачених Законом України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 

автомобільний перевізник, інформаційно-диспетчерська 

служба зобов’язані надавати замовнику перевезення 

розрахунковий документ або електронний розрахунковий 

документ згідно з вимогами зазначеного Закону.  

 

У разі видачі розрахункового документу 

автомобільним перевізником, який не зобов’язаний 

дотримуватися вимог Закону України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг», такий  

розрахунковий документ повинен  містити наступні 

обов’язкові реквізити: 

найменування автомобільного перевізника; 



ціну наданої послуги; 

дату та час надання послуги. 

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій» 

 

Норма відсутня. 

 

 

Стаття 3-1. Особливості здійснення розрахункових 

операцій при наданні послуг з перевезення пасажирів на 

таксі або послуг з перевезення пасажирів легковими 

автомобілями на замовлення. 

 

Автомобільні перевізники на таксі та автомобільні 

перевізники легковими автомобілями на замовлення 

(далі - автомобільні перевізники),  інформаційно-

диспетчерські служби таксі та інформаційно-

диспетчерські служби легкових автомобілів на 

замовлення (далі – інформаційно-диспетчерські служби) у 

разі здійснення  розрахункових операцій в готівковій 

та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних 

карток тощо) при наданні послуг з перевезення пасажирів 

на таксі та легковими автомобілями на замовлення 

зобов’язані дотримуватися вимог статті 3 цього Закону, з 

урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.  

 

У разі укладення договору перевезення пасажирів на 

таксі безпосередньо між автомобільним перевізником та 

замовником перевезення, автомобільний перевізник в 

обов’язковому порядку надає замовнику перевезення на 

таксі розрахунковий документ або електронний 

розрахунковий документ встановленої форми та змісту на 



повну суму проведеної операції, створений у порядку, 

передбаченому статтею 3 цього  Закону. 

 

У разі укладення договору перевезення пасажирів між 

інформаційно-диспетчерською службою та замовником 

перевезення, відповідна інформаційно-диспетчерська 

служба в обов’язковому порядку надає замовнику 

перевезення розрахунковий документ або електронний 

розрахунковий документ встановленої форми та змісту на 

повну суму проведеної операції, створений у порядку, 

передбаченому статтею 3 цього Закону. У даному випадку 

наданий інформаційно-диспетчерською службою 

розрахунковий документ або електронний розрахунковий 

документ повинен містити наступні обов’язкові 

реквізити: 

сума комісійної винагороди інформаційно-

диспетчерської служби; 

сума доходу автомобільного перевізника. 

 

При надані інформаційно-диспетчерською службою 

замовнику перевезення розрахункового документу або 

електронного розрахункового документу автомобільний 

перевізник звільняється від обов’язку надати 

розрахунковий документ замовнику перевезення.  

 

 
 

Народні депутати України 


