
Алгоритм заповнення декларації для 3 групи (фізособи) 

Рядки Як заповнювати 

Заголовна частина 

01 

Обираємо тип декларації в залежності від ситуації та ставимо відповідну позначку (знак 
“˅”). Типи декларацій означають наступне: 
“Звітна” – звичайна декларація, що не пов’язана з виправленням помилок; 
“Звітна нова” – декларація подається для виправлення помилки до кінця періоду подачі; 
“Уточнююча” – призначена для виправлення помилки уже після кінця періоду подачі; 
“Довідково” – декларація подається добровільно з певних причин, наприклад,  для 
отримання довідки про доходи. Така декларація може подаватися будь-коли (роз’яснення 
107.08 ЗІР). 

02 
Ставимо відмітку “˅”  напроти звітного періоду (квартал, півріччя, 3 квартали, рік) та 
вказуємо рік “2019 року”. При подачі декларації “Довідково” вказується порядковий 
номер місяця, за який вона подається. 

03 

Не заповнюємо, якщо декларація не містить виправлення помилки за минулі звітні 
періоди.  

Якщо ж подається саме уточнююча декларація, то в ряд. 02 і 03 проставляється однаковий 
період, що відповідає тому, за який виправляється помилка. Наприклад, якщо в 2019 році 
виправляється помилка за річну декларацію 2018 року, то в ряд. 02 і 03 слід указати саме 
“рік” та “2018” (роз’яснення 107.01 ЗІР). 

04-07 

Проставляються відповідні реквізити органу ДФС та підприємця: 

 04 – наводимо найменування органу ДФС, до якого подається декларація. Якщо 
протягом року відбувся перехід до іншого адміністративного району, то до кінця 
року такий платник податку подає декларацію і сплачує податок за старою 
адресою; 

 05 – прізвище, ім’я, по-батькові фізособи відповідно до реєстраційних документів; 
 06 – податкова адреса (місцепроживання) ФОП; 
 07 – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або серія та 

номер паспорта (тільки для осіб, які мають релігійні переконання та отримали 
відповідну відмітку в паспорті). 

Розділ І “Загальні показники підприємницької діяльності” 

08 

Ставимо кількість працюючих. Платники єдиного податку 3 групи, можуть мати будь-яку 
кількість працюючих. Чисельність працівників  слід указувати за той місяць звітного 
періоду, у якому вона була максимальною (категорія 107.08 ЗІР). 

В даному показнику не враховуються працівники, які перебувають у відпустці по вагітності 
та пологам, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (або 6-
річного). Також не враховуються мобілізовані працівники. 

09 

Вказуємо види діяльності з кодами КВЕД-2010, по яким платник податку фактично 
отримував дохід у звітному періоді (категорія 107.08 ЗІР). Нагадуємо, що платник єдиного 
податку 3 групи може здійснювати усі види діяльності, крім заборонених у п. 291.5 ПКУ. 

Якщо було отримано дохід за забороненим для 3 групи КВЕД, то вказуємо й його. 

Також вказані тут коди мають відповідати кодам, які були зазначені при реєстрації 
підприємця, інакше – це також порушення умов перебування на єдиному податку (їх треба 
попередньо реєструвати). 



Розділ ІV. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи 

05-06 

Зазначаємо накопичений обсяг доходу за відповідний звітний період від здійснення 
господарської діяльності, який обкладається єдиним податком за ставками: 

 3% – для платників ПДВ, дохід вказується без урахування ПДВ (джерело – графа 7 
Книги обліку доходів і витрат (заносимо до ряд. 05 декларації); 

 5%  – для неплатників ПДВ (джерело – графа 6 Книги обліку доходів) (заносимо до 
ряд. 06 декларації). 

Не забуваємо також про межу 5 млн грн для 3 групи та те, о дохід визнається за касовим 
принципом: надходження грошей на підприємницький рахунок – уже дохід. 

Небезпечним нюансом може бути повернення підприємцем раніше отриманих 
передоплат за товари (послуги). У даній ситуації необхідно діяти наступним чином (ІПК 
ДФС від 06.06.2017 р. № 470/6/99-99-12-02-03-15/ІПК та категорія 107.08 ЗІР): 

 якщо повернення раніше отриманого авансу відбувається у тому ж самому 
звітному періоді, у якому він був отриманий, то його сума не включається до 
доходу підприємця; 

 якщо повернення раніше отриманого авансу відбувається в іншому звітному 
періоді, то підприємець має включити отриманий аванс до доходу у періоді, коли 
він був отриманий. У періоді, коли відбувається повернення такого авансу 
необхідно зробити перерахунок доходу (зменшити дохід на повернуту суму). 

В останньому випадку дохід може отримати від’ємне значення. 

07 

Відображаємо доходи, що обкладаються єдиним податком за ставкою 15 % (п. 293.4 ПКУ), 
якщо вони наявні (у такому разі для підприємця це буде остання декларація як платника 
єдиного податку): 

 доходи по недозволеним для платника 3 групи видам діяльності (перелік у п. 291.5 
ПКУ); 

 доходи по видам діяльності, що не зазначені у реєстрі платника податку (якщо 
планується отримувати дохід по незареєстрованому КВЕД, то треба його спершу 
зареєструвати та подати відповідну інформацію до ДФС); 

 доходи отримані шляхом використання заборонених форм розрахунку (негрошові 
розрахунки, бартер, векселі тощо); 

 доходи, що перевищують гранично дозволений для 3 групи рівень (>5 млн грн). 

Розділ V.  Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку 

08 

Повторюємо значення ряд. 05 (для 3%) або 06 (для 5%) з розділу ІV, якщо ФОП не має 
доходів, які оподатковуються за ставкою 15% та не перебував на інших групах. 

Якщо ж такі доходи були, то наводиться їх загальна сума (ряд. 05 + ряд. 06 + ряд. 07 та + 
суми з розділів II та ІІІ). 

09 
Заповнюємо тільки у разі наявності даних по ряд. 07 розділу ІV: сума доходу по графі 07 × 

15%. 

10 Розраховуємо суму податку за ставкою 3% (= ряд. 05×3%). 

11 Розраховуємо суму податку за ставкою 5% (= ряд. 06×5%). 

12 Знаходимо суму ряд. 09-11. 



13 

Зазначаємо загальну суму податкових зобов’язань з декларації за минулий звітний період 
(ряд. 12 попередньої декларації). Для декларації за І квартал даний рядок буде 
порожнім.  Наприклад, якщо заповнюється декларація за ІІ квартал 2019 р., то тут 
наводиться сума по ряд. 12 декларації за І квартал 2019 р. У такому випадку порожнім 
рядок залишати не можна, так як це призведе до завищення податкового зобов’язання та 
появи недоплати. 

14 
Визначаємо суму податку, який треба сплатити за даний звітний період: рядок 12 –  рядок 
13. Це й є узгоджене податкове зобов’язання з єдиного податку, тобто податок який треба 
сплатити. 

Розділ VI. Визначення податкових зобов'язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених 
помилок 

(даний розділ заповнюється для декларації “Уточнююча” або при виправленні помилки  шляхом 
використання поточної декларації) 

15 

Вказуємо суму єдиного податку з ряд. 14 декларації за період, який уточнюємо, тобто 
зазначаємо цифру, яка є помилковою. Нагадуємо, що виправляти помилки можна 
протягом 1095 днів (ст. 102 ПКУ). Не забуваємо вказати період, який виправляється в поді 
03 декларації. 

16 Вказуємо суму податкового зобов’язання за уточнюваний період, яка є правильною. 

17-18 
Знаходимо різницю: ряд. 16 – ряд. 15. Але тут є один нюанс: якщо суму податкового 
зобов’язання є такою, що треба зменшити (ряд. 16 < ряд. 15), то в ряд. 18 вона наводиться 
з додатним значенням, тобто без знаку “–”. 

19 

Нараховуємо розмір штрафу, якщо маємо недоплату податкового зобов’язання: 

 якщо помилка виправляється в поточній декларації – ряд. 17 × 0,05; 
 якщо помилка виправляється в уточнюючій декларації – ряд. 17 × 0,03. 

20 
Нараховуємо суму пені. Цей рядок також заповнюємо у разі недоплати податку за 
уточнюваний період. Розрахунок (пп. 129.1.2 ПКУ): ряд. 17×ставка НБУ(%)×(кількість днів з 
1-го дня після граничного строку сплати по день погашення зобов’язання)/(100×365). 

 

 


