
Заповнення декларації платника єдиного податку 2 групи: 

Рядок 
декларації 

Порядок заповнення 

Заголовна частина декларації 

01 

Позначка щодо обраного типу декларації. Якщо подаємо декларацію за 
звітний період, то ставимо “Звичайна”. Якщо ж подаємо з метою виправлення 
помилки до кінця строку подачі декларації – “Звітна нова” (попередня 
декларація тоді анулюється). Якщо ж уже строк вийшов, то ставимо 
“Уточнююча”.  Щодо поля 04 “Довідково”, то такий тип декларації обирається 
при отриманні довідки про доходи підприємця (така декларація не пов’язана 
зі звітуванням та подається будь-коли). 

02 Для річної декларації ставимо відмітку у полі “рік”. 

03 
Заповнюємо тільки в уточнюючих деклараціях або в звітній декларації, в якій 
ще й виправляємо минулі помилки. В уточнюючій декларації поля 03 і 04 
співпадають. 

04-07 

Вносимо реквізити органу ДФС та ПІБ підприємця, його податкову адресу (це 
місце проживання), реєстраційний номер облікової картки (ідентифікаційний 
код). Нагадуємо, що номер паспорта можуть писати тільки ті особи, які мають 
відповідну відмітку в своєму паспорті, що вони з релігійних причин 
відмовилися від використання ідентифікаційного коду. 

Розділ І “Загальні показники підприємницької діяльності” 

08 

Записуємо кількість найнятих працівників. Якщо вона протягом року 
змінювалася, то записується максимальна кількість. Кого можна не 
враховувати – пп. 291.4.1 ПКУ, який уже згадували на початку консультації. 
Перевищення тут цифри “10” є порушенням умов перебування на 2-й групі. 

09 

Вказуємо номери і точні назви за КВЕД 2010 зареєстрованих видів діяльності, а 
також тих видів по яким фактично здійснювалася господарська діяльність у 
звітному періоді та отримувався дохід. Здійснення діяльності по 
незареєстрованому КВЕД є порушенням. 

Розділ ІІІ. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку другої 
групи 

Щомісячні 
авансові 
платежі 

Авансові платежі наводимо тільки ті, які підлягали сплаті, незалежно від того 
як і коли їх платили. Навіть якщо одразу було заплачено весь податок за рік, 
тут необхідно наводити суми податку за кожний квартал (= встановлена 
місячна сума податку × 3). Якщо підприємець сплатив у певному місяці (чи за 
рік) більше, то ДФС суму переплати визначає самостійно, її декларувати не 
потрібно. 
Таким чином, за кожний квартал буде однакова цифра. Наприклад, по 
декларації за 2019 рік – 2503,80 грн. Виняток, коли вона може бути меншою, – 
підприємець скористався правом звільнення від сплати податку на період 
відпустки або хвороби (п. 295.5  ПКУ). Для цього мала бути написана 
відповідна заява до ДФС, а також у Книзі обліку доходів за такий період не 
повинно бути й доходів, тобто він не міг вести підприємницьку діяльність. 
Також звільнення від сплати податку є для мобілізованих підприємців на 
період мобілізації (п. 25 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ). 



03 

Обсяг доходу треба взяти з підсумків по графі 6 Книги обліку доходів. 
Звичайно, що він має бути в межах 1.5 млн грн, щоб не було порушення. 
Нагадуємо, що не вважаються доходами єдиноподатника (п. 292.10 ПКУ): 

 проценти; 
 дивіденди; 
 роялті; 
 страхові виплати та відшкодування; 
 доходи від продажу рухомого і нерухомого майна, яке належить на 

праві власності фізособі навіть якщо використовується в його 
господарській діяльності; 

 суми поворотної фінансової допомоги, якщо вона повертається 
протягом 12 кал. місяців з дня її отримання; 

 суми отриманих кредитів. 
Ще звертаємо увагу на самостійне поповнення свого підприємницького 
рахунку в банку: ДФС вважає таку операцію доходом ФОП. Виняток –  дохід 
було отримано готівкою та вже відображено у Книзі обліку доходів, при 
внесенні даних грошей на рахунок має бути проставлене призначення 
платежу: “Внесення виручки” (роз’яснення ДФС в ІПК від 09.11.2017 р. № 
2561/П/99-99-13-01-02-14/ІПК). Однак, обов’язково дана сума мала пройти 
через дохід у Книзі. 
Якщо гроші на рахунок підприємця були зараховані помилково, то вони мають 
бути письмові пояснення з боку або банку, або суб’єкта господарювання, який 
помилково відправив платіж. Звичайно, що гроші мають бути повернуті з 
рахунку. 
У випадку повернення товару/розірвання договору, коли підприємець назад 
повертає частину виручки, коригування доходу відображається у періоді, коли 
це відбувається (роз’яснення ДФС 107.08 ЗІР). Якщо дохід у періоді повернення 
платежу був замалим у даній графі може бути отримане навіть значення зі 
знаком “–”. У зворотному випадку, коли повернення відбувається підприємцю 
така виручка доходом не відображається (роз’яснення ДФС в ІПК від 
08.11.2017 р. № 2551/К/99-99-13-01-02-14/ІПК). 
Особливі ситуації (помилкове зарахування, повернення коштів з коригуванням 
доходу, знак “–” у доході) рекомендуємо розкрити у довільній формі у 
спеціальному полі “Доповнення до податкової декларації”. 

04 

Даний рядок заповнюємо, якщо було порушення умов перебування на 2-й 
групі єдиного податку. Тут наводяться наступні доходи: 

 по недозволеним видам діяльності для 2-ї групи; 
 по незареєстрованим кодам КВЕД; 
 отримані з використанням негрошових форм розрахунків (бартер 

тощо); 
 які перевищили 1.5 млн грн (наводиться сума перевищення). 

Заповнення даного рядка означає, що необхідно було подати декларацію у 
квартальний термін (40 кал. днів після закінчення кварталу), сплатити суму 
податку (10 кал. днів від граничного терміну подачі декларації). Також 
необхідно написати заяву на перехід на групу 3 або загальну систему 
оподаткування. 
У річній декларації такий рядок теоретично має бути порожнім, так як якщо 
порушення було у 4 кварталі 2018 р., декларація мала бути уже подана у 
квартальний звітний період. 
 
 



Розділ V. Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку 

08 Переписуємо показник рядка 03 розділу ІІІ декларації. 

09 Визначаємо суму податку по забороненим доходам: ряд. 04 розділу ІІІ × 0,15. 

10-11 
Платники 2 групи цей рядок не заповнюють. Він може бути заповнений тільки 
якщо був протягом року перехід на 3 групу з групи 2 або навпаки. 

12 Сума рядків 09 + 10 + 11. 

13-14 
Заповнитись може тільки у випадку наявності доходів по 3 групі чи 
заборонених доходів (ставка 15%). 

 


