
Чи звільняється ФОП на загальній системі оподаткування від 

обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і 

доходи, якщо вона перебуває під арештом або є засудженою до 

позбавлення волі станом на кінець граничного строку подання 

декларації? 
 

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). 

Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації у 

випадках, зокрема, перебування під арештом або є затриманими чи засудженими до 

позбавлення волі, перебування у полоні або ув’язненні на території інших держав станом 

на кінець граничного строку подання податкової декларації (п. 179.4 ст. 179 ПКУ). 

Пунктом 102.6 ст. 102 ПКУ визначено, що граничні строки для подання податкової 

декларації підлягають продовженню керівником (його заступником або уповноваженою 

особою) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом 

зазначених строків перебував, зокрема, у місцях позбавлення волі за вироком суду, мав 

обмежену свободу пересування у зв’язку з ув’язненням чи полоном на території інших 

держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально, 

був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку у випадках, 

передбачених законом. 

Штрафні санкції, визначені ПКУ, не застосовуються протягом строків продовження 

граничних строків подання податкової декларації згідно з п. 102.6 ст. 102 ПКУ. 

Дія п. 102.6 ст. 102 поширюється, зокрема, на платників податків – фізичних осіб            

(п. 102.7 ст. 102 ПКУ). 

Механізм продовження граничних строків для подання податкової декларації 

визначено Порядком застосування норм пп. 102.6 – 102.7 ст. 102 глави 9 розд. II 

Податкового кодексу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

20.10.2017 № 861 (далі – Порядок № 861). 

Згідно з п. 1 розд. ІІІ Порядку № 861 заява платника податків про продовження 

граничних строків для подання податкової декларації подається платником податків у 

довільній формі протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення 

обставин, визначених пп. 102.6 – 102.7 ст. 102 ПКУ, або початку їх дії, разом із 

документами, які підтверджують настання таких обставин. 



Разом з тим, ст. 19 ПКУ визначено, що платник податків веде справи, пов’язані зі 

сплатою податків, особисто або через свого представника. Представниками платника 

податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних 

інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або 

довіреності. Довіреність, видана платником податків – фізичною особою на 

представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути 

засвідчена відповідно до чинного законодавства. 

Таким чином, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування 

звільняється від обов’язку подання податкової декларації, якщо вона перебуває під 

арештом або є затриманою чи засудженою до позбавлення волі, перебуває у полоні або 

ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання 

податкової декларації. 

При цьому така фізична особа – підприємець протягом тридцяти календарних днів 

після звільнення з місць позбавлення волі, ув’язнення, полону чи арешту повинна 

звернутись з письмовим запитом та підтверджуючими документами (довідка, рішення 

тощо) до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації з метою продовження 

граничного строку подання податкової декларації та сплати податку на доходи фізичних 

осіб (військового збору) у порядку та строки, встановлені ПКУ, без нарахування 

штрафних і фінансових санкцій. 


