
Чи має право фізична особа після внесення запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань про державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності уточнити показники в раніше поданій 

декларації? 

ЗІР, категорія 104.09 

Відповідно до п. 177.11 ст.177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                     

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – 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. 

Форма податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та Інструкція 

щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів 

України від 06.06.2017 № 556). 

Уточнення (виправлення) сум податкового зобов’язання фізичних осіб - підприємців при 

самостійному виявленні помилок здійснюється у розд. VII «Розрахунок податкових зобов’язань 

у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах» 

Декларації, де вказується сума, на яку збільшується (зменшується) податкове зобов’язання з 

податку на доходи фізичних осіб або військового збору у зв’язку з виправленням самостійно 

виявлених помилок. 

При цьому в рядку 27 Декларації вказується сума штрафу, яка розраховується платником 

податку самостійно у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з п. 50.1              

ст. 50 ПКУ. 

Сума пені, нарахована платником податку самостійно, вказується у рядку 28 Декларації 

відповідно до п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, нарахування якої розпочинається після спливу 

90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового 

зобов’язання. 

Згідно з п.п. 6 п. 11.18 розд. XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Мінфіну                    

від 22.04.2014 № 462) (далі – Порядок № 1588), після державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах 

як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької 

діяльності. 

Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької діяльності фізичної особи 

не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності та не 

змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх 

невиконання (абзац другий п.п. 65.10.8 п. 65.10 ст. 65 ПКУ, п.п. 4 п. 11.18 розд. XI Порядку                

№ 1588). 



Таким чином, якщо фізична особа після внесення запису до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про державну 

реєстрацію припинення підприємницької діяльності, самостійно виявила помилки у раніше 

поданій Декларації, така фізична особа зобов’язана подати уточнену Декларацію. 


