
Рядки Як заповнювати 

Заголовна частина 

01 

Проставляємо позначку “×”, що відповідає типу декларації. Тип зазвичай 

обирається “Звітна”. Це звичайна декларація, яка не стосується виправлення 

помилок. Інші 2 типи декларацій стосуються помилок та означають наступне:  

 “Звітна нова” – подається при виявленні помилки до закінчення строку 

подачі звітної декларації за поточний період; 

 “Уточнююча” – подається при виявленні помилки після закінчення 

строку подачі звітної декларації за поточний період. Така декларація має 

статус уточнюючого розрахунку.  

Декларація з позначкою “Довідково” подається тоді, коли підприємець хоче 

отримати від ДФС довідку про свої доходи за певний період. У такому випадку 

в полі рядка 01 декларації проставляється нестандартний період, що відмінний 

від кварталу чи року. Таку декларацію можна подати будь-коли. 

02 

Відмітка “×” ставиться в комірці звітного періоду “рік” та заповнюється поле 

“2017 року” для річної декларації. Щодо квартальних аналогічно  

проставляється період: І квартал, півріччя або 3 квартали.  

03 

Заповнюємо, якщо подаємо уточнюючу декларацію.  

В уточнюючій декларації в рядках 02 і 03 проставляємо період, який 

відповідає тому, за який виправляється помилка. Наприклад, якщо в 2018 році 

виправляється помилка за період 2017 року, то в рядках 02 і 03 вказується 

однаковий період, а саме “рік” та “2017 року” (роз’яснення ЗІР, категорія 

107.01). 

04-07 

Проставляються відповідні реквізити органу ДФС та підприємця відповідно 

до реєстраційних документів. Якщо протягом року мав місце перехід платника 

податку до іншого адміністративного району ДФС, то декларація все одно 

подається за старою адресою. Реєстраційний номер облікової картки платника 

податку – це колишній ІПН (10 цифр). 

Розділ І “Загальні показники підприємницької діяльності” 

08 

Платник єдиного податку 2 групи може мати  від 0 до 10 найманих 

працівників, тому ставимо цифру від 0 до 10. Чисельність працівників  слід 

указувати за той місяць звітного періоду, у якому вона була найбільшою (ЗІР, 

категорія 107.08). Не враховуються в даній чисельності працівники, які 

перебувають у відпустці по вагітності та пологах і відпустці по догляду за 

дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також 

мобілізовані працівники (пп. 291.4.1 ПКУ). 

09 

Вказуємо всі види діяльності з кодами КВЕД по яким платник податку 

отримував дохід у звітному періоді (ЗІР, категорія 107.08). Тут зазначаються 

навіть заборонені види діяльності чи незареєстровані за платником податку, 

якщо вони мали місце протягом звітного періоду. За умовами перебування на 2-

й групі платник податку може здійснювати лише такі види діяльності: 

 надання послуг, у т.ч. побутових, тільки платникам ЄП та/або населенню;  

 виробництво та/або продаж товарів;  

 діяльність у сфері ресторанного господарства (з алкогольних напоїв 

можна продавати лише пиво та столове вино).  

Наприклад, “Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами” має код КВЕД 

47.99. Усі необхідні коди можна знайти в будь-якому довіднику КВЕД-2010 в 

мережі Інтернет та реєстраційних даних платника податку в ЄДР. Основний вид 

діяльності можна вказати першим у даному переліку та зазначити в дужках, що 

він є основним. 

 



Розділ ІІІ. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку  

другої групи 

Щомісячні 

авансові 

платежі 

Тут зазначаються з поквартальною розбивкою щомісячні авансові внески з 

єдиного податку, які треба було сплатити. Вказуються саме ті, що підлягали 

сплаті, а не фактично сплачені (ЗІР, категорія 107.08). Суму перевищення 

сплачених та задекларованих платежів ДФС визначає самостійно на основі 

інтегрованої картки платника податку. Розмір податку у платника 2 групи не 

залежить від отриманого доходу. Якщо було звільнення від сплати податку 

через відпустку чи хворобу, то сума несплаченого авансового внеску за 

відповідний період в декларації не вказується (п. 295.5 ПКУ). 

03 

Зазначається обсяг доходу за звітний період від здійснення господарської 

діяльності, який обкладається єдиним податком за фіксованою ставкою. Дана 

сума має відповідати підсумковим даним графи 6 Книги обліку доходів за 

звітний період. Пам’ятаємо про існуючу межу для 2 групи: 1500000 грн. 

У разі наявності ситуацій повернення попередньої оплати: 

 якщо це сталося у тому ж самому звітному періоді, коли вона була 

отримана, то такі суми не включаються до складу доходу платника ЄП; 

 якщо це відбувається в різних періодах, то в періоді, коли передоплата 

була отримана, вона включається до доходу, а в періоді повернення – на 

суму передоплати зменшується дохід платника ЄП (консультація ДФС 

від 06.06.2017 р. № 470/6/99-99-00-02-03-05/ІПК). 

04 

Заповнюється, якщо були порушені умови перебування у 2 групі єдиного 

податку, а саме доходи, що обкладаються ЄП за ставкою 15 %, тобто: 

 доходи по недозволеним для платника 2 групи видам діяльності (п. 291.4, 

п. 291.5 та п. 291.7 ПКУ); 

 доходи по видам діяльності, що незазначені у реєстрі платника податку;  

 доходи отримані шляхом використання заборонених форм розрахунку 

(негрошові розрахунки); 

 доходи, що перевищують гранично дозволений для 2 групи рівень (>1500 

тис. грн).  

Якщо декларація подається у стандартний період, тобто протягом 60 

календарних днів після закінчення року, то дана графа має бути порожньою. В 

іншому випадку, декларацію треба подавати в 40-денний звітний період (пп. 

296.5.1 ПКУ). 

Розділ V.  “Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку” 

08 Заносяться дані з рядка 03 розділу ІІІ. 

09 
Заповнюється, якщо є дані по рядку 04 розділу ІІІ (сума доходу по графі 04 × 

0,15).  

10-11 Платниками ЄП 2 групи не заповнюється. 

12 Заносяться дані рядка 09, якщо вони наявні. 

13-14 Платниками ЄП 2 групи не заповнюється. 

 

 


