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Форма за якою слід звітувати фізособі - «єдиннику» при ліквідації 

Головне управління ДПС у Черкаській області повідомляє, що фізичні 

особи, які перебували на загальній системі та щодо яких до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань (далі – ЄДР) внесено запис про припинення 

підприємницької діяльності ФОП, подають ліквідаційні податкові декларації 

про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі 

оподаткування востаннє за звітний період з дня, наступного за днем закінчення 

попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня 

календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності, у строки, встановлені ПКУ для місячного 

податкового періоду. 

Подання ліквідаційної звітності для фізичних осіб, які перебували на 

спрощеній системі оподаткування, нормами ПКУ не передбачено. 

Фізичні особи, які перебували на спрощеній системі оподаткування та 

щодо яких до ЄДР внесено запис про припинення підприємницької діяльності 

ФОП, подають податкові декларації платника єдиного податку востаннє за 

податковий (звітний) квартал в якому проведено державну реєстрацію 

припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку 

року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним 

днем звітного (податкового) кварталу або до закінчення такого звітного періоду 

на який припадає дата ліквідації. 

Електронний документообіг між платником податків та контролюючим 

органом припиняється, зокрема, у випадку наявності в Державному реєстрі 

фізичних осіб – платників податків інформації про припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи незалежної 

професійної діяльності фізичної особи. 

Ліквідаційна податкова декларація про майновий стан і доходи та остання 

податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця 

подаються особисто (уповноваженою на це особою) або надсилаються поштою 

з повідомленням про вручення та з описом вкладення. 

Звертаємо увагу, що 01 січня 2021 року набули чинності накази Мінфіна 

від 09.12.2020 р. №752«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 

України від 19 червня 2015 року №578» (далі – Наказ №752) та від 17.12.2020 р. 

№783 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 

жовтня 2015 року №859» (далі – наказ №783)», згідно з якими викладено у 

новій редакції: 

форму податкової декларації платника єдиного податку – фізичної 

особи – підприємця, затверджену наказом Мінфіна від 19.06.2015 р. №578 зі 

змінами та доповненнями; 
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форму податкової декларації про майновий стан і доходи, 

затверджену наказом Мінфіна від 02.10.2015 р. №859. 

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – 

підприємця за оновленою формою, у редакції Наказу №752, подається за 

податкові звітні періоди 2021 року (п. 2 Наказу №752). 

Отже, у разі подання останньої податкової декларації платника єдиного 

податку – фізичної особи – підприємця до 01.04.2021, така декларація подається 

за формою у редакції чинній до 01.01.2021. 

Податкова декларація про майновий стан і доходи, у редакції Наказу 

№783, подається з 01 січня 2022 року (п. 4 Наказу №783). 

 
 

 


