
Чи може ФОП на загальній системі оподаткування 

використовувати банківську виписку з особового рахунку 

клієнта банку як документ, що підтверджує суму витрат на 

оплату банківських послуг з розрахунково-касового 

обслуговування? 
ЗІР, категорія 104.05 

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від 

провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему 

оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

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

Об’єктом оподаткування фізичної особи – підприємця є чистий оподатковуваний 

дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та 

негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з 

господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (п. 177.2 ст. 177 ПКУ). 

Пунктом 177.4 ст. 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з 

отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської 

діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема витрати на плату за розрахунково-

касове обслуговування, прямо пов’язані з виробництвом товарів, виконанням робіт, 

наданням послуг. 

Відповідно до п. 177.10 ст. 177 ПКУ фізичні особи – підприємці зобов’язані вести 

Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження 

товару.  

Форму Книги обліку доходів і витрат та Порядок її ведення затверджено наказом 

Міндоходів від 16.09.2013 № 481, п.п. 5 п. 6 якого встановлено, що документами, які 

підтверджують понесені витрати, безпосередньо пов’язані з отриманим доходом, є 

платіжні доручення, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих 

послуг) та інші первинні документи, що засвідчують факт оплати товарів, робіт, послуг. 

Згідно з п. 57 розд. IV Положення про організацію бухгалтерського обліку, 

бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 липня                

2018 року № 75 (далі – Положення № 75), визначено, що інформація, що міститься в 

прийнятих для обліку первинних документах, систематизується на рахунках 

бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом 

подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку. 

Регістри синтетичного та аналітичного обліку ведуться на паперових носіях або в 

електронній формі. 

Запис у регістрах аналітичного обліку здійснюється лише на підставі відповідного 

санкціонованого первинного документа (паперового або електронного). 

Пунктом 62 Положення № 75 визначено, що виписки з особових рахунків клієнтів є 

підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання 

клієнту. 



Порядок, періодичність друкування та форма надання виписок (у паперовій/ 

електронній формі) із особових рахунків клієнтів обумовлюються договором банківського 

рахунку, що укладається між банком і клієнтом під час відкриття рахунку. 

Тобто, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування може 

використовувати виписку з особового рахунку клієнта банку як документ, що підтверджує 

суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування, за 

умови зазначення в ній інформації про надання банком таких послуг, сум операцій та 

заповнення обов’язкових реквізитів. 


