
Чи має право СГ, який здійснював подання податкової звітності в 

електронному вигляді подавати звітність в електронному вигляді (у т.ч. 

ліквідаційну) після внесення запису про припинення діяльності до ЄДР? 

 

ЗІР, категорія 135.03 

Відповідно до п. 97.1 ст. 97 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                 

№ 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) під ліквідацією платника податків 

розуміється ліквідація платника податків як юридичної особи або державна реєстрація 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрація у відповідному 

уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи 

(якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності), внаслідок 

якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як платника податків 

відповідно до законодавства. 

Відповідно до абзаців другого та третього п. 177.11 ст. 177 ПКУ фізичні особи, 

стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній 

базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від 

проведення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення 

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.  

Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі 

здійснюється платниками податків відповідно до норм законів України від 22 травня 2003 

року № 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг» та № 852-ІV 

«Про електронний цифровий підпис», Порядку обміну електронними документами з 

контролюючими органами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

06.06.2017 № 557 (далі – Порядок) та договору про визнання електронних документів,до 

якого юридичні особи, самозайняті особи, податкові агенти, контролюючі органи, органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування для набуття статусу суб’єкта 

електронного документообігу (далі – СЕД) приєднуються на підставі заяви про приєднання 

до договору про визнання електронних документів (розділ ІІІ Порядку). 

Фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються СЕД та 

мають право подавати електронні документи до контролюючих органів виключно з 

використанням електронного цифрового підпису (п. 1 розділу ІІІ Порядку). 

Відповідно до п. 3 розділу ІІ Порядку платник створює електронні документи у строки 

та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в 

електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з 

використанням надійного засобу ЕЦП, керуючись цим Порядком, а також Договором про 

визнання електронних документів (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами).  

Пунктом 14 розд ІІІ Порядку дія Договору про визнання електронних документів та 

пов’язаних з ним повідомлень про надання інформації щодо електронного цифрового 

підпису припиняється, зокрема, після отримання інформації з Єдиного державного реєстру 

про державну реєстрацію припинення юридичної особи або за наявності в Реєстрі 

самозайнятих осіб інформації про зняття з обліку самозайнятої особи, як платника податків 

в контролюючому органі. 


