
Яким чином сплачує військовий збір ФОП, яка в І кварталі поточного 

року перебувала на загальній системі оподаткування, а з ІІ кварталу – 

на спрощеній системі оподаткування? 
ЗІР, категорія 132.05 

Відповідно до п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України 

від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ) платниками військового збору є особи, 

визначені п. 162.1 ст. 162 розд. ІV ПКУ, зокрема фізична особа – резидент, яка отримує 

доходи з джерела їх походження в Україні. 

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема 

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10             

розд. XX ПКУ). 

Ставка збору складає 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 

підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ (п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).  

Згідно з п.п. 164.1.3 п. 164.1 ст. 164 ПКУ загальний річний оподатковуваний дохід 

дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих 

протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою – 

підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із ст. 177 ПКУ. 

Об’єктом оподаткування фізичної особи – підприємця є чистий оподатковуваний дохід, 

тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій 

формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською 

діяльністю такої фізичної особи – підприємця (п. 177.2 ст. 177 ПКУ). 

Звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розд. IV ПКУ 

не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають 

оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у 

підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ (п.п. 1.7 п. 16 прим. 1 

підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). 

Оскільки згідно з п.п. 165.1.36 п. 165.1 ст. 165 ПКУ дохід фізичної особи – підприємця, 

з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування 

відповідно до ПКУ, не включається до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб, 

то відповідно фізичні особи – підприємці, яка знаходиться на спрощеній системі 

оподаткування, звільняються від нарахування та сплати військового збору.   

Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом 

порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему 

оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності ПКУ, подають 

податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність 

або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. 

Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені  

п.п. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ, що настануть у звітному податковому році (п.п. 177.5.2              

п. 177.5 ст. 177 ПКУ). 



Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік 

здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій 

декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на 

підставі документального підтвердження факту його сплати (п.п. 177.5.3 п.177.5 ст. 177 

ПКУ). 

Враховуючи викладене вище, фізична особа – підприємець, яка в І кварталі поточного 

року перебувала на загальній системі оподаткування, а з ІІ кварталу – на спрощеній системі 

оподаткування: 

 подає квартальну податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами             

І кварталу, та сплачує авансовий платіж по податку на доходи фізичних осіб;  

 подає річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 9 лютого року, 

наступного за звітним, та у термін, передбачений для сплати податку на доходи 

фізичних осіб, сплачує військовий збір в розмірі 1,5 відс. чистого оподатковуваного 

доходу. 


