
До уваги ФОП – платників єдиного податку! 

У 2022 році фізичні особи – платники єдиного податку першої – третьої груп 

подають податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи-

підприємця за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 

19.06.2015 № 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 

752), у складі якої заповнюється (у разі виникнення такого обов’язку) додаток 1 

«Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого 

єдиного внеску».  

Податкова декларація за звітний 2021 рік подається ФОП – платниками єдиного 

податку першої – другої групи до 01.03.2022 (включно), третьої групи – до 

09.02.2022 (включно).  

Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого 

органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового 

(звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у 

п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), або самостійного 

прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для 

платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи – підприємці) груп, або 

відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом 

на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ.  Подання податкової декларації 

у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє 

таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений 

для річного податкового (звітного) періоду.  

Фізичні особи – платники єдиного податку другої групи у податковій 

декларації окремо відображають:  

1) щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 ПКУ;  

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного 

податку;  

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відс. (у разі перевищення обсягу 

доходу) (п.п. 296.5.2 п. 296.5 ст. 296 ПКУ).  

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці) у 

податковій декларації окремо відображають:  

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного 

податку;  

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відс. (у разі перевищення обсягу 

доходу) (п.п. 296.5.3 п. 296.5 ст. 296 ПКУ).  

Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм 

пунктів 296.5 і 296.6 ст. 296 ПКУ.  

Звертаємо увагу, що згідно зі ст. 47 ПКУ відповідальність за неподання, 

порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків 

їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у 

зазначених документах несуть, зокрема, фізичні особи – платники податків та їх 

законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених законом.   

Додатково нагадуємо, що «Електронний кабінет» забезпечує можливість 

реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими 

законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та 

нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та 

інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, в 



тому числі, шляхом заповнення, перевірки та подання податкових декларацій, 

звітності до контролюючого органу».  

 


