
Чи можливе подання ФОП заяви для обрання або переходу на 

спрощену систему оподаткування (внесення змін до реєстру 

платників ЄП, відмови від спрощеної системи оподаткування) в 

електронній формі? 
 

ЗІР, категорія 107.12 

Відповідно до п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) порядок обрання або перехід на 

спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп 

здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1 – 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ. 

Згідно з абзацом першим п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ для обрання або переходу 

на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого 

органу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – заява). 

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не 

пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає 

до контролюючого органу заяву (п.п. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 ПКУ). 

Згідно з п.п. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 ПКУ заява подається у разі зміни прізвища, 

імені, по батькові фізичної особи – підприємця, або серії та номера паспорта                        

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); 

зміни податкової адреси суб’єкта господарювання; зміни місця провадження 

господарської діяльності; зміни видів господарської діяльності; зміни групи та ставки 

платника єдиного податку. 

Форма заяви, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011               

№ 1675, подається для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, 

внесення змін до реєстру платників єдиного податку та відмови від спрощеної системи 

оподаткування. 

Фізичні особи – підприємці мають можливість відповідно до п.п. 298.1.1 п. 298.1              

ст. 298 ПКУ подати заяву до контролюючого органу особисто або поштою з 

повідомленням про вручення та з описом вкладення. 

При цьому можливість подання заяви засобами електронного зв’язку в електронній 

формі з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису 

підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством наразі не реалізована. 


