
Чи може ФО, яка здійснює діяльність арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), бути 

підприємцем у межах такої діяльності та обрати спрощену систему 

оподаткування? 
ЗІР, категорія 107.01 

Згідно з абзацом другим частини першої ст. 1 Закону України від 14 травня 1992 року                 

№ 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» зі 

змінами та доповненнями (далі – Закон № 2343) арбітражний керуючий – фізична особа, 

призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як 

розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне 

свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 

санацією, ліквідаторів) України. 

Арбітражні керуючі є суб’єктами незалежної професійної діяльності (частина перша            

ст. 4 Закону № 2343). 

Право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 

санацією, ліквідатора) надається особі, яка отримала відповідне свідоцтво у порядку, 

встановленому Законом № 2343, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих 

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України (частина третя ст. 4 Закону             

№ 2343). 

Відповідно до абзацу другого п.п. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України                

від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) незалежна 

професійна діяльність – це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, 

художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, 

приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 

санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, 

зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така 

особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю 

не більш як чотирьох фізичних осіб.  

Пунктом 291.3 ст. 291 ПКУ визначено, що обрати спрощену систему оподаткування може 

юридична особа чи фізична особа – підприємець. 

Виходячи з викладеного, фізична особа, яка здійснює діяльність арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), не може бути підприємцем у межах 

такої діяльності та обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

При цьому, чинним законодавством не заборонено фізичній особі, яка здійснює незалежну 

професійну діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 

ліквідатора), бути підприємцем та здійснювати іншу підприємницьку діяльність, не заборонену 

законом. 


