
Фіксований податок скасовується;• 

Ставка єдиного податку зростає до 600 грн на • 
місяць. Фізичні особи, які провадять господар-
ську діяльність не за місцем державної реє-
страції або на всій території України сплачують 
податок за ставкою 1500 грн;

Збільшуються терміни і вводяться нові види • 
перевірок. В разі закриття СПД — аудиторська 
перевірка і сплата ЄП до кінця кварталу;

Обов’язковість касових апаратів для «спро-• 
щенців»;

Штрафи зростають у 5 разів. Введено вражаю-• 
чий перелік нових штрафів для бізнесу;

У платників єдиного податку  кількість найма-• 
них працівників не може перевищувати 2 осіб;

Податківці отримують право проводити обшу-• 
ки у вас вдома;

Платник ЄП, за невеликими винятками, тепер • 
буде повинен отримувати більшу частину сво-
го доходу не менше, ніж від трьох замовників;

Заборонено підприємцям-спрощенцям спільно • 
використовувати одне орендоване місце діяль-
ності на двох;

У разі перевищення ліміту виручки у 300 тис. • 
грн на рік підприємець опиняється на загаль-
ній системі оподаткування та мусить заплатити 
відповідні податки, в т.ч. заднім числом;

Вилучено надзвичайно широкий спектр видів • 
діяльності, що можуть застосовувати спроще-
ну систему оподаткування: торгівля секонд-
хендом, торгівля через Інтернет та торгівельні 
автомати, оптова торгівля та посередництво у 
торгівлі, будь-які операції з нерухомістю, в т.ч. 
оренда та суборенда на ринку, реклама, тор-
гівля дорогоцінними металами, охоронна діяль-
ність, юридичні та аудиторські,  консультаційні 
послуги, кілька видів роздрібної торгівлі і т.д.;

Скасовується спрощена система для юридич-• 
них осіб;

Позбавляють можливості співпраці з іншими • 
підприємствами — витрати, понесені у зв’язку 
із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших 
матеріальних і нематеріальних активів у фі-
зичної особи-підприємця, що сплачує єдиний 
податок забороняється вносити до складу ви-
трат. За таких умов із платниками єдиного по-
датку ніхто працювати не буде.

Ось далеко не повний перелік “сюрпризів”,
які вже у першому читанні приготували наші депутати:

ЗУПИНІМО ПОДАТКОВИЙ ТЕРОР І ТРУДОВЕ РАБСТВО!!!
Якщо 16 листопада ти залишишся на робочому місці і не 

виступиш проти Податкового і Трудового кодексів, то втратиш 
значно більше, ніж можливість самостійно заробляти на життя.

З 1 січня 2011 року майже 4 міль-
йони громадян України стануть без-
робітними через те, що влада нама-
гається знищити малий та середній 
бізнес. Серед них майже напевно 
опинитесь і Ви, якщо дозволите Вер-
ховній Раді остаточно прийняти По-
датковий кодекс. Ще 7 жовтня пар-
ламент ухвалив у першому читанні 
проект цього кодексу, який фактич-
но ліквідує власний бізнес мільйонів 
малих підприємців по всій Україні.

Його ще не ухвалили остаточно, 
але вже сьогодні уряд зробив черго-
вий крок до знищення малого бізне-
су. Так, зараз до пенсійного фонду 
змушені доплачувати навіть ті під-
приємці, хто сам перебуває на пенсії. 
Якщо Ви ще не знали про це і не до-
платили, то з Вас вже з  21 жовтня 
нараховується пеня, Ваш борг перед 
державою щоденно зростає і буде 
стягуватися примусово.

Незважаючи на свою показову 
нахабність та впевненість, влада все 
ж боїться Вашого протесту. Вона не 
ризикнула відразу прийняти Подат-
ковий кодекс в цілому, а розтягнула 
цей процес у часі, ухваливши його 
спочатку у першому читанні. Однак 
на 16 листопада заплановане при-
йняття кодексу в цілому. Цей вели-
чезний документ прийматимуть кіль-
ка днів.

Тому будь готовим протестувати під Верховною радою всі чотири дні –
з 16 по 19 листопада.

Однак вкрай важливо вийти на вулиці вже в перший день – 16 листопада.

Об’єднана всеукраїнська акція протесту підприємців та найманих 
працівників проти Податкового і Трудового кодексів:

9.00 – мітинг на Майдані Незалежності
10.00 – похід до Верховної Ради та акція протесту під її стінами

Прочитав – передай іншому



Лариса 098-046-43-01, Тетяна 093-255-83-02 , Леонід 099-305-87-32

Отже, Податковий Кодекс Азарова та Тігіпка (КАТ) – це навіть не ярмо для малого бізнесу, а зашморг на шию. Якщо 
у ці дні ти побоїшся вийти на акцію протесту, то далі тобі не буде чого боятися, бо ти просто не зможеш працювати. 
Якщо у ці дні ти сподіваєшся заробити, то в наступні втратиш не просто значно більше. Ти втратиш усе – навіть саму 
можливість працювати.

Для тих, хто змушений буде закрити свій бізнес та 
піде шукати роботу, а також для тих, хто вже працює 
за наймом, влада приготувала ще один “подарунок” – 
Трудовий кодекс, який робить безправними працівни-
ків перед роботодавцями і зменшує права найманих ро-
бітників. Цей документ збираються прийняти одночасно 
з Податковим кодексом.
Трудовий кодекс (ТК) надає роботодавцям право само-
стійно регулювати трудові відносини шляхом видання 
власних нормативних актів без погодження з працівни-
ками, профспілками і державою. Роботодавець не пови-
нен буде проводити переговори з профспілками, проект 
ТК не передбачає будь-якої відповідальності роботодав-
ця за порушення ним його власних актів. Законопроект 
дозволяє встановлювати робочий тиждень 48-годин і 
більше, якщо цього бажає роботодавець.

ТК ділить профспілки на дві нерівноправні категорії – 
“репрезентативні” і “нерепрезентативні”. “Нерепрезен-
тативні” профспілки (які охоплюють не менше 3% пра-
цівників певної галузі або 2% працівників області) не 
матимуть права брати участь в укладанні колективних 
угод, а також в управлінні соціальним страхуванням.
НАСТАВ ЧАС ЗРОЗУМІТИ: вони хочуть розділити нас 
на категорії (підприємців і найманих працівників, украї-
но- і російськомовних тощо), нацькувати один на одного 
аби й надалі  володарювати над нами. Саме тому під шу-
мок вони збираються винести на голосування ще й зако-
нопроект «Про мови в Україні», який розколює країну та, 
за висновками експертів, може призвести до її розпаду. 
Вони чудово знають, що частина населення вийде про-
тестувати проти цього закону, а тому хочуть, щоб біля 
Верховної Ради зібралися люди з різними вимогами, які б 
пересварилися між собою.

Якщо законопроект “Про мови в Україні” буде винесено 
на голосування, дуже важливо, аби ті, хто протестуватиме 
проти Податкового і Трудового кодексу, не сприймали 
мовних протестувальників як чужих. Бо серед тих, 
які протестуватимуть проти законопроекту про мови, 
буде багато людей, які одночасно протестуватимуть і 
проти Податкового і Трудового кодексу, і які вже брали 
активну участь в організації акцій протесту проти цих 
кодексів. Ми всі зараз знаходимося по одну сторону 
барикад, і нам не можна розходитися у різні боки. 
В 1990 році під час студентського голодування влада 
вже намагалася зіштовхнути студентів з ветеранами 
Афганістану, які протестували на захист своїх прав. Однак 
афганці підтримали студентів, а студенти – афганців, 

вони об’єдналися й разом перемогли. Нам слід взяти цей 
приклад і також виступити на захист прав кожного з нас 
єдиним фронтом.
Люди, які протестуватимуть проти цього 
розкольницького закону, не вимагатимуть додаткових 
прав для якоїсь мови. Вони прийдуть, аби сказати 
можновладцям “ЗАЙМІТЬСЯ ДІЛОМ, А НЕ ЯЗИКОМ”. Бо 
в часи економічної кризи слід вирішувати економічні та 
соціальні проблеми, а не займатися мовами, витрачаючи 
на це гроші, які могли б піти на лікування дітей, ремонт 
доріг, будівництво шкіл. Нікому з громадян України не 
потрібен закон, який змусить підприємців витрачати 
гроші на дублювання документації та написів і цінників 
2-3 мовами.

АЛЕ ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ!

Ми не повинні дати їм можливість нас розколоти. У своїх протестах нам 
треба єднатися з іншими протестувальниками й підтримувати один одного. 

Тільки разом ми маємо шанс перемогти.

Приєднуйтесь! Виходьте 16 листопада о 9.00 на Майдан Незалежності на 
об’єднану акцію протесту підприємців і профспілок проти Податкового і 
Трудового кодексу, аби після короткого мітингу разом піти до Верховної 
Ради та спільно вимагати захисту своїх прав.


