
В які терміни ФОП на загальній системі оподаткування подає податкову 

декларацію про майновий стан і доходи та сплачує задекларовану нею суму 

податкових зобов’язань з ПДФО (в т.ч. при проведенні державної реєстрації 

припинення підприємницької діяльності)? 
ЗІР, категорія 104.09 

Відповідно до п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці подають 

до контролюючого органу податкову декларацію 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. 

При цьому податкова декларація подається за звітний (податковий) період, який 

дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – підприємців, 

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) року (п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ). 

Підпунктом 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ визначено, що 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. 

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний 

квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується. 

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік 

здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації, 

з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі 

документального підтвердження факту його сплати. 

Надмірно сплачені суми податку на доходи фізичних осіб підлягають зарахуванню в 

рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, 

передбаченому ПКУ (п.п. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 ПКУ). 

Згідно з п. 57.1 ст. 57 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму 

податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом                     

10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, 

передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ. 

Пунктом 177.11 ст. 177 ПКУ визначено, що фізичні особи – підприємці в податковій 

декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначати інші доходи 

з джерел їх походження з України та іноземні доходи. 

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. 



У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) 

періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового 

(звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну 

реєстрацію припинення підприємницької діяльності. 


