
Чи подає ФОП у разі переходу протягом року із загальної на 

спрощену систему оподаткування податкову декларацію за 

квартал? 
ЗІР, категорія 104.09 

Відповідно до п. 177.5 ст. 177 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), фізичні особи - підприємці 

подають до контролюючого органу податкові декларації 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 фізичних осіб. 

Відповідно до п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ фізичні особи - підприємці подають до 

контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за 

результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) року, в якій також зазначаються авансові платежі 

з податку на доходи. 

Згідно з п.п. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ авансові платежі з податку на доходи 

фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, 

зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу та 

сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом 

(до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний 

квартал не розраховується та не сплачується. 

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                      

(п.п. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 ПКУ). 

Порядок заповнення декларації регламентується Інструкцією щодо заповнення 

податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України 02.10.2015 № 859 зі змінами (далі - Інструкція). 

Зокрема, фізичні особи - підприємці, які подають податкову декларацію за 

результатами звітного кварталу у рядку 2 вказують арабськими цифрами звітний 

(податковий) період (календарний рік) та номер відповідного кварталу, в якому розпочата 

така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування арабською цифрою 

від 1 до 3 (п.п. 3 п. 1 розд. II Інструкції). 

Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації, крім здійснення 

розрахунку сум податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового 

збору від підприємницької діяльності (додаток Ф2), також зазначають інформацію про 

майновий стан та доходи на дату державної реєстрації підприємцем. 

Таким чином, фізичні особи – підприємці подають податкову декларацію протягом  

40 календарних днів за результатами звітного кварталу, в якому розпочалась діяльність або 

відбувся перехід із спрощеної системи оподаткування на загальну. В інших випадках для 

фізичних осіб – підприємців, які протягом року перейшли із загальної системи на спрощену 

систему оподаткування подання податкової декларації за квартал не передбачено. 


