
Графа 

додатку Ф2 

декларації 

Як заповнювати 

Розділ І додатка Ф2 

Графа 1-3 

Номер відповідного кварталу зазначається арабською цифрою від 1 до 3. 

Доходи показуються по кожному виду діяльності  в окремому рядку із зазначенням у графі 2 

назви та у графі 3 – коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за провадження якого 

одержано такий дохід. 

графа 4 Сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності. 

графа 5-7 

Сума документально підтверджених витрат, пов’язаних із провадженням господарської 

діяльності (вартість придбаних ТМЦ, що реалізовані або використані у виробництві продукції, 

витрати на оплату праці та нарахування на зарплату, інші витрати, включаючи вартість 

виконаних робіт, наданих послуг). 

ФОП, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі 

спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, зазначають результати 

провадження господарської діяльності за звітний квартал (доходи, отримані від провадження 

господарської діяльності, вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних із 

господарською діяльністю, суму чистого оподатковуваного доходу). 

Значення граф 5-7 дорівнюють значенням відповідних граф КОДВ. 

графа 8 

(нова) 
Відображається сума амортизаційних відрахувань по відповідному виду діяльності. 

графа 9 
Сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою: 

графа 4 – графа 5 – графа 6 – графа 7 – графа 8. 

Розділ ІІ додатка Ф2 “Інформація щодо нарахованої амортизації” (новий) 

графа 1-4 

Зазначається вартість об’єкта основних засобів та/або нематеріальних активів на початок та 

кінець періоду по відповідній групі. Групи основних засобів для ФОП визначені в пп. 177.4.9 

ПКУ. Інструкція з Наказу № 556 не уточнює, чи це первісна, чи залишкова вартість (первісна – 

накопичена амортизація). Судячи з загальної логіки даних колонок рекомендуємо наводити 

залишкову (первісна у ФОП не може змінюватися, – хіба що у разі вибутті об’єкта) . 

графа 5 Заноситься розрахована сума амортизаційних відрахувань за звітний рік по кожній групі. 

Розділ ІІІ додатка Ф2 

ряд. 1.1 

Вказується сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за 

результатами звітного (податкового) року, розрахована за такою формулою: 

додатне значення графи 8 рядка “Усього” розділу I × 18%. 

Значення рядка 1.1 переноситься до графи 6 рядка 10.7 Декларації. 

У розділі IIІ додатка Ф2 “Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних 

осіб/військового збору” ФОП, які зареєстровані протягом року в установленому законом 

порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему 

оподаткування, здійснюють розрахунок з ПДФО за результатами звітного кварталу, в якому 

розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. 

ряд. 1.2 

Вказується загальна сума авансових платежів з ПДФО, розрахованих платником податку 

самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у КОДВ кожного календарного кварталу 

(крім 4-го кварталу та від’ємного значення розрахунку за відповідний календарний квартал), та 

сплачених до бюджету. 

ряд.1.3 

Вказується залишок ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з урахуванням авансових платежів, 

фактично сплачених протягом звітного (податкового) року. Він заповнюється у разі, якщо за 

результатами розрахунку різниці між значеннями рядка 1.1 і рядка 1.2 отримано додатне 

значення. 

ряд.1.4 

Вказується сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх 

платежів або поверненню платнику. Він заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку 

різниці між значеннями рядка 1.1 і рядка 1.2 отримано від’ємне значення, що вказується без 

знака “–”; 

ряд.2.1 

Вказується сума ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за 

результатами звітного (податкового) року. Податкове зобов'язання з ВЗ розраховується за 

такою формулою: 

додатне значення графи 8 рядка “Усього” розділу I × 1,5%. 

Значення рядка 2.1 переноситься до графи 7 рядка 10.7 декларації. 

 


