
Чи необхідно подавати квартальну (річну) декларацію про майновий 

стан і доходи ФОП на загальній системі оподаткування, яка в IV кварталі 

звітного року перейшла із спрощеної системи оподаткування на 

загальну (у т.ч. новоствореній), якщо протягом звітного періоду дохід не 

отримувала та не мала об’єктів оподаткування, що підлягають 

декларуванню? 
ЗІР, категорія 104.09 

Відповідно до п.п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року               

№ 2755-VI зі змінами і доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці подають до 

контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – податкова 

декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, 

встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові 

платежі з податку на доходи. 

Згідно з п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ податкові декларації фізичними особами – 

підприємцями подаються за базовий (податковий) період, що дорівнює календарному року – 

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) року. 

Разом з тим, п. 49.2 ст. 49 ПКУ встановлено, що платник податків зобов’язаний за кожний 

встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі 

наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати 

податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац 

застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на 

спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.  

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

порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему 

оподаткування, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому 

розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше 

зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий 

стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем. Платники податку 

розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені п.п. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 

ПКУ, що настають у звітному податковому році (п.п. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 ПКУ). 

Підпунктом 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ визначено, що податкові декларації подаються за 

базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному 

півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків), протягом 40 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу 

(півріччя). 

Відповідно до п. 46.3 ст. 46 ПКУ якщо згідно з правилами, визначеними ПКУ, податкова 

звітність з окремого податку складається наростаючим підсумком, податкова декларація за 

результатами останнього податкового періоду року прирівнюється до річної податкової 

декларації. У такому разі річна податкова декларація не подається. 



Форма декларації про майновий стан і доходи та Інструкція щодо заповнення податкової 

декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція № 859) затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 із змінами та доповненнями. 

Пунктом 1 розд. IІІ Інструкція № 859 визначено, що у рядку 11.1 розд. III «Доходи, які не 

включаються до загального річного оподатковуваного доходу» податкової декларації 

вказується загальний обсяг доходу фізичної особи – платника єдиного податку, отриманого в 

результаті провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування 

згідно з розд. XIV ПКУ, станом на кінець звітного (податкового) року. 

Водночас, відповідно до п. 177.11 ст. 177 ПКУ фізичні особи – підприємці у податковій 

декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначати інші доходи з 

джерел їх походження з України та іноземні доходи. 

Враховуючи вищевикладене якщо фізична особа – підприємець перейшла у IV кварталі 

звітного року із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування або 

протягом IV кварталу звітного року здійснила процедуру державної реєстрації як суб’єкта 

господарювання та обрала загальну систему оподаткування, то така особа подає до 

контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси податкову декларацію за звітний 

(податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, яка прирівнюється до річної 

декларації. 

При цьому якщо протягом звітного періоду фізична особа – підприємець на загальній 

системі оподаткування діяльність не вела та дохід від підприємницької діяльності не 

отримувала, проте отримувала доходи від провадження господарської діяльності за спрощеною 

системою оподаткування протягом звітного (податкового) року, має інші доходи з джерел їх 

походження з України та іноземні доходи, то вона подає податкову декларацію та додаток Ф2 

до неї, у якому всі графи прокреслює. 

У разі, якщо протягом звітного періоду фізична особа – підприємець на загальній системі 

оподаткування діяльність не вела і дохід від підприємницької діяльності не отримувала, та не 

отримувала доходи від провадження господарської діяльності за спрощеною системою 

оподаткування протягом звітного (податкового) року, не має інших доходів з джерел їх 

походження з України та іноземних доходів, то вона не має обов’язку щодо подання податкової 

декларації та додатку Ф2 до неї. 


