
Чи має право ФО, щодо якої до ЄДР внесено запис про державну 

реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, або 

ФО, яка здійснювала незалежну професійну діяльність, після 

подання заяви за формою № 8-ОПП, у разі самостійного 

виявлення помилок уточнити показники у раніше поданій 

звітності? 
ЗІР, категорія 135.06 

Згідно з п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                               

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

Податкові декларації подаються за базовий звітний податковий період, визначений п. 

49.18 ст. 49 ПКУ. 

Відповідно до п.п. 65.10.3 п. 65.10 ст. 65 ПКУ внесення до Державного реєстру 

фізичних осіб – платників податків запису про припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи 

здійснюється у разі внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Державний реєстр) запису про 

державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця 

– з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця. 

Підпунктом 67.1.2 п. 67.1 ст. 67 ПКУ встановлено, що підставами для зняття з обліку 

у контролюючих органах, зокрема самозайнятих осіб є наявність хоча б однієї з підстав, 

визначених п. 65.10 ст. 65 ПКУ для самозайнятої особи. 

Згідно з п. 97.1 ст. 97 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. 

Згідно з п. 294.6 ст. 294 ПКУ у разі державної реєстрації припинення юридичних осіб 

та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом 

вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного 

реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення. 



Відповідно до абзаців першого, другого п.п. 6 п. 11.18 розд. ХІ 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) зі змінами та 

доповненнями, 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. 

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження 

підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому 

органу декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються 

виключно доходи від проведення підприємницької діяльності. 

Контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої 

фізичної особи за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених ПКУ. 

Підстави для проведення документальної позапланової перевірки наведені у ст. 78 

ПКУ, а саме згідно п.п. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 ПКУ після подання платником податків заяви 

про зняття з обліку контролюючий орган має право провести документальну позапланову 

перевірку. 

Слід зазначити, що абзацом першим п. 50.2 ст. 50 ПКУ визначено, що платник 

податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок не має 

права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за 

будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється 

контролюючим органом. Це правило не поширюється на випадки, встановлені ст. 177 ПКУ. 

Враховуючи зазначене, фізична особа, щодо якої до Державного реєстру внесено 

запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця, а також фізична особа, яка здійснювала незалежну професійну діяльність, після 

подання заяви за формою № 8-ОПП, у разі самостійного виявлення помилок у раніше 

поданій звітності, має право уточнити її показники лише до дати зняття такої особи з 

обліку.  

При цьому під час проведення позапланової документальної перевірки у зв’язку з 

припиненням підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи така 

особа не має права уточнювати показники у податкових деклараціях за період, що 

перевіряється (крім випадків встановлених ст. 177 ПКУ). 

Одночасно слід зауважити, що подання до контролюючого органу уточнюючого 

розрахунку з відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим органом,                  

є підставою для проведення документальної позапланової перевірки (п.п. 78.1.3 п. 78.1                

ст. 78 ПКУ).  


