
Зразок заповнення податкової декларації платника єдиного податку 
 

Рядки Як заповнювати 

Заголовна частина 

01 

Проставляємо позначку “×”, що відповідає типу декларації. “Звітна” – це звичайна 
декларація, яка не стосується виправлення помилок. Інші 2 типи декларацій стосуються 
помилок та означають наступне: 

 “Звітна нова” – подаємо при виявленні помилки до закінчення строку подачі 
звітної декларації за поточний період; 

 “Уточнююча”    – подаємо при виявленні помилки після закінчення строку подачі 
звітної декларації за поточний період. Така декларація має статус уточнюючого 
розрахунку. 

Декларацію з позначкою “Довідково” подаємо тоді, коли хочемо отримати від ДФС 
довідку про 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 Відмітку “×” ставимо у відповідних комірках. 

03 
Заповнюємо, якщо подаємо уточнюючу або виправляємо помилку за даними звітного 
(податкового) періоду. В уточнюючій декларації рядки 02 і 03 співпадають. 

04-07 

Заносимо реквізити органу ДФС та ФОП відповідно до реєстраційних документів. Якщо 
протягом року мав місце перехід платника податку до іншого адмінрайону 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 

Вказуємо кількість найманих працівників. Нагадуємо, що платник ЄП 1 групи не може 
мати їх  взагалі, платник 2 групи може мати  від 0 до 10 найманих працівників, для 3 
групи – їх кількість не обмежена. Чисельність працівників  беремо за той місяць звітного 
періоду, у якому вона була найбільшою (ЗІР, категорія 107.08). Не враховуємо в даній 
чисельності працівників, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах, відпустці по 
догляду за дитиною до досягнення 3 (6) років, а також мобілізованих (пп. 291.4.1 ПКУ). 

09 

Вказуємо всі види діяльності з кодами КВЕД по яким платник ЄП отримував дохід у 
звітному періоді (ЗІР, категорія 107.08). Зазначаємо навіть заборонені види діяльності 
(або незареєстровані за платником податку), якщо вони мали місце протягом звітного 
періоду. 
Усі необхідні коди можна знайти в будь-якому довіднику КВЕД-2010. Основний вид 
діяльності показуємо першим у даному переліку та зазначаємо в дужках, що він є 
основним. 

Розділ ІІ. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку першої групи 

Щомісячні 
авансові 
платежі 

Вказуємо з поквартальною розбивкою щомісячні авансові внески з ЄП, що підлягали 
сплаті, а не фактично сплачені (ЗІР, категорія 107.08). Для 2018 р. за один квартал набігає 
528,60 грн (=176,20×3). 

01 

Записуємо обсяг доходу за звітний період від госпдіяльності, який обкладається ЄП за 
фіксованою ставкою для 1 групи. Він  береться з підсумкових даних графи 6 Книги обліку 
доходів за відповідний період. Пам’ятаємо, що він для 1 групи має не перевищувати 300 
тис. грн. 

http://egolovbuh.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=41430&utm_source=https://www.golovbukh.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link


02 

Даний рядок містить доходи, що обкладаються ЄП  за ставкою 15 %, тобто це: 
 доходи по недозволеним для платника 1 групи видам діяльності; 
 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 1 групи рівень (>300 тис. 

грн). 
Вказуємо такі доходи, якщо вони мали місце. Вказання таких доходів означає 
необхідність перейти на вищу групу або загальну систему оподаткування. Перший 
варіант можливий тільки у ситуації перевищення обсягу доходів. 

Розділ ІІІ. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи 

Щомісячні 
авансові 
платежі 

Вказуємо з поквартальною розбивкою щомісячні авансові внески з ЄП, що підлягали 
сплаті, а не фактично сплачені (ЗІР, категорія 107.08). Для 2018 р. за один квартал набігає 
2233,80 грн (=774,60×3). 

03 
Заповнюємо аналогічно ряд. 02 розділу ІІ. Однак, пам’ятаємо, що для 2 групи обмеження 
інше – 1500 тис. грн. 

04 
Заповнюємо, якщо були порушення умов перебування на 2-й групі ЄП, аналогічно ряд. 02 
розділу ІІ. При перевищенні обсягів доходів необхідний перехід на 3 групу або загальну 
систему. 

Розділ ІV. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи 

05-06 

Зазначаємо накопичений обсяг доходу за відповідний звітний період від здійснення 
госпдіяльності, який обкладається ЄП за ставками: 

 3% – для платників ПДВ, дохід вказується без урахування ПДВ (джерело – графа 7 
Книги обліку доходів і витрат (заносимо до ряд. 05 декларації); 

 5%  – для неплатників ПДВ (джерело – графа 6 Книги обліку доходів) (заносимо 
до ряд. 06 декларації). 

Не забуваємо також про межу 5 млн грн для 3 групи. 
Небезпечним нюансом може бути повернення підприємцем раніше отриманих 
передоплат за товари (послуги). У даній ситуації необхідно діяти наступним чином: якщо 
повернення раніше отриманого авансу відбувається в іншому звітному періоді, то 
підприємець має включити отриманий аванс до доходу у періоді, коли він був 
отриманий (ІПК ДФС від 06.06.2017 р. № 470/6/99-99-12-02-03-15/ІПК). У періоді, коли 
відбувається повернення такого авансу необхідно зробити перерахунок доходу 
(зменшити дохід на повернуту суму). У такому випадку підприємець може отримати 
від’ємне значення доходу. 

07 

Відображаємо доходи, що обкладаються ЄП за ставкою 15 % (п. 293.4 ПКУ). У разі їх 
наявності для підприємця 3 групи це буде остання декларація як платника ЄП і він 
переходить на загальну систему. Заповнюємо аналогічно ряд. 02 та 04. Доходи по 
недозволеним для платника 3 групи видам діяльності  наведені у переліку п. 291.5 ПКУ. 

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

08 Заносимо дані з ряд. 03 +02+03+04+05+06+07. 

09 Заповнюємо, якщо є дані по рядкам 02, 04 чи 07 ( = сума доходу по цим рядкам × 0,15). 

10-11 
Заповнюємо тільки для платників ЄП 3 групи (ряд. 05 або ряд. 06× відповідна ставка 

податку (3% або 5%)) 

12 Заносимо дані з ряд. 09+10+11 

13 Заносимо значення з ряд. 12 декларації  попереднього звітного (податкового) періоду. 

14 Відображаємо суму податкового зобов’язання до сплати в бюджет:  ряд. 12 – ряд. 13 
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