
Чи включається до складу доходу ФОП – платника ЄП сума 

отриманої поворотної фінансової допомоги, та не поверненої, 

якщо нею прийнято рішення про припинення підприємницької 

діяльності до спливу 12 календарних місяців? 
ЗІР, категорія 107.04 

Згідно з п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу України від 02 грудня                     

2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) поворотна фінансова 

допомога –- сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, 

який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді 

плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення. 

Доходом платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця – є дохід, 

отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або 

безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений п. 292.3 ст. 292 ПКУ 

(п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ). 

При цьому до складу доходу, визначеного ст. 292 ПКУ, не включаються, зокрема суми 

фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 

календарних місяців з дня її отримання (п.п. 3 п. 292.11 ст. 292 ПКУ). 

Податковим (звітним) періодом для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного 

податку першої та другої групи є календарний рік, для фізичних осіб – підприємців – 

платників єдиного податку третьої групи – календарний квартал (п. 294.1 ст. 294 ПКУ). 

У разі державної реєстрації припинення, зокрема, підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим 

(звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом 

отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації 

такого припинення (п. 294.6 ст. 294 ПКУ). 

При цьому державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи 

незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру 

фізичних осіб – платників податків запису про припинення такої діяльності фізичною 

особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької чи 

незалежної професійної 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).  

Отже, поворотна фінансова допомога, неповернена платником єдиного податку до 

припинення підприємницької діяльності до спливу 12 календарних місяців з дня отримання 

такої допомоги, після внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення підприємницької 

діяльності, є доходом фізичної особи. 

Податок на доходи фізичних осіб регулюється нормами розд. IV «Податок на доходи 

фізичних осіб» ПКУ.  

Якщо згідно з нормами розд. IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ окремі види 

оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування 

чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний 

самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу 

податку на доходи фізичних осіб та подати річну декларацію з цього податку (п.п. 168.1.3 

п. 168.1 ст. 168 ПКУ).  



Податкова декларація про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства 

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

від 06.06.2017 № 556).  

Таким чином, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, яка отримала 

поворотну фінансову допомогу, не враховує її суму у складі доходу за умови, що повертає 

таку допомогу протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.  

Сума поворотної фінансової допомоги, неповерненої платником єдиного податку 

протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, включається до складу доходу такого 

платника наступного дня після закінчення 12 календарних місяців з дня отримання такої 

допомоги. 

У разі прийняття фізичною особою – підприємцем рішення про припинення 

підприємницької діяльності та якщо нею не повернуто отриману поворотну фінансову 

допомогу до спливу 12 календарних місяців, фізична особа включає таку допомогу до 

загального річного оподатковуваного доходу та подає річну податкову декларацію про 

майновий стан і доходи як фізична особа (громадянин), відповідно до вимог розд. IV 

«Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ. 


