
 

Звільнення від подання звітності з ПДВ ФОП - платника ПДВ 

у зв’язку з мобілізацією до Збройних сил України 

 

Головне управління ДПС у Черкаській області  інформує  платників податків, 

що  відповідно до вимог частини третьої ст. 39 Закону України від 25 березня 1992 

року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» за громадянами 

України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період не припиняється реєстрація підприємницької діяльності 

фізичних осіб-підприємців. 

Разом з тим, з 8 червня 2014 року набрав чинності Закон України від            

20 травня 2014 року № 1275-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення 

мобілізації» (далі - Закон № 1275), згідно з яким тимчасово мобілізовані на 

військову службу підприємці і самозайняті особи звільняються від обов’язку 

нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних 

осіб (далі - ПДФО) або єдиного податку, а також єдиного внеску (далі - ЄСВ) за 

себе на весь період такої служби. 

Вказані вище норми Закону №1275 застосовуються з першого дня мобілізації 

і протягом всього періоду мобілізації відповідно до Указу Президента України від 

17 березня 2014 року № 303 «Про часткову мобілізацію». 

Таким чином, Законом № 1275 ФОП - платника ПДВ не звільнено від 

обов’язку нарахування, сплати ПДВ та подання звітності з ПДВ. 

Разом з цим інформуємо, що п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу України (далі 

- ПКУ) передбачено, що за звітний період, в якому не виникають об’єкти 

оподаткування, або у разі відсутності показників, які підлягають декларуванню, 

податкова звітність не подається. 

Таким чином, ФОП - платник ПДВ, мобілізований до Збройних сил України, 

за звітні періоди, в яких відсутні операції з постачання або придбання 

товарів/послуг та відсутні інші показники, які підлягають декларуванню, не 

зобов’язаний подавати податкову звітність з ПДВ. 
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