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Деклараційна кампанія – 2021: подання податкової декларації про 

майновий стан і доходи та сплата ПДФО підприємцями на загальній 

системі оподаткування, у випадку отримання ними, як фізичними особами, 

у звітному році інших доходів (інвестиційний прибуток, спадщина, 

іноземний дохід тощо) 

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує, що відповідно 

до п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року           

№ 2755-VI зі 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. 

Згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, платником 

самостійно здійснюється остаточний розрахунок податку на доходи фізичних 

осіб за звітний податковий рік, з урахуванням сплаченого ним протягом року 

податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження 

факту його сплати (п.п. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 ПКУ). 

У разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від 

провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої 

діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, 

встановленими ПКУ для платників податку – фізичних осіб (п. 177.6 ст. 177 

ПКУ). 

Фізичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію у строк, 

визначений п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, в якій поряд з доходами від 

підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх 

походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний 

внесок), нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, 

визначених відповідно до закону (п. 177.11 ст. 177 ПКУ). 

Підпунктом 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ визначено, що податкові 

декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному 

року, платниками податку на доходи фізичних осіб – підприємцями подаються 

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

звітного (податкового) року. 

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового 

зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом  

10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного 



строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, 

встановлених ПКУ (п. 57.1 ст. 57 ПКУ). 

Враховуючи викладене, у річній податковій декларації фізичної особи – 

підприємця поряд із доходами від підприємницької діяльності відображаються 

також інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а 

також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого на доходи від 

підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до закону. 

Остаточний розрахунок суми податкових зобов’язань з податку на доходи 

фізичних осіб здійснюється із суми загального річного оподатковуваного 

доходу за звітний податковий рік. 

Сума податку на доходи фізичних осіб, визначена фізичною особою – 

підприємцем за підсумками остаточного розрахунку, зазначена ним у річній 

податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що 

настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого 

ПКУ для подання такої податкової декларації. 

 

 


