
З 1 січня 2023 року передбачено сплату авансових внесків
з податку на прибуток за кожний пункт обміну іноземної
валюти, внесений до Реєстру пунктів обміну 
іноземної валюти.

1

Мінімальна заробітна плата (МЗП) -  6700 грн
Прожитковий мінімум (ПМ) – 2684 грн

З 1 січня 2023 року впроваджується нова версія УКТ ЗЕД,
побудована на основі Гармонізованої системи опису та
кодування товарів версії 2022 року і Комбінованої
номенклатури Європейського Союзу 2022 року.

2
Оподаткування підприємницької діяльності
електронних резидентів з 1 квітня 2023 року.
Передбачає врегулювання статусу електронного
резиденства:

3
іноземець, який досяг 18 років, не є податковим резидентом
України та зареєстрований у системі «Е-резидент»;

є  платником третьої групи спрощеної системи
оподаткування без ПДВ:
сплачує податок 5% від доходів у рамках ліміту (1167 МЗП),
якщо перевищує ліміт - 15%;
не дозволені доходи з джерелом походження з України,
крім пасивних;
податковим агентом «Е-резидента» є банк, у якому
відкритий поточний рахунок платника єдиного податку
третьої групи «Е-резидента».
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З 1 січня 2023 року збільшуються на 20 відсотків
специфічні ставки акцизного податку та мінімального
акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного
податку з тютюнових виробів.
Також збільшуються ставки акцизного податку на рідини,
що використовуються в електронних сигаретах, 
до 10000 за 1 літр.

4

З 1 січня 2023 року припиняють дію податкові пільги 
в галузі кінематографії, космічної діяльності та постачання
програмної продукції.5
Ліміти доходів ФОП на спрощеній системі оподаткування:

6 1 група – 1 118 900 грн (167 розмірів МЗП);
2 група – 5 587 800 грн (834 розміри МЗП);
3 група – 7 818 900 грн (1167 розмірів МЗП).

У 2023 році сума єдиного податку щомісяця складатиме:
7 1 група – 268,4 грн (10% від ПМ);

2 група – 1340 грн (20% від МЗП);
3 група – ставки не зміняться:

3% від доходів для платників ПДВ;
5% від суми доходів для неплатників ПДВ;
спеціальний режим 2% для неплатників ПДВ
на час дії воєнного стану.
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8 мінімальний ЄСВ – 1474 грн за місяць 
                                    (22% від МЗП); 
максимальний ЄСВ – 22110 грн за місяць 
                                       (22% від 15 МЗП).

2022 рік є першим звітним періодом для:

9 Звітів про контрольовані іноземні компанії;
Розрахунку загального мінімального
податкового зобов’язання;
Резидентів Дія Сіті. 

Застосовуються нові форми податкової звітності:

10 Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств;
Податкової декларації про майновий стан
і доходи;

Податкової декларації з плати на землю.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне
страхування у 2023 році:
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