
За яким ідентифікатором форми в електронному вигляді подається податкова 
декларація платника ЄП - ФОП та як в Електронному кабінеті створюється така 

декларація

        Пунктом 296.2 ст. 296 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку першої та другої 

груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у 

строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг 

отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 ПКУ, а також 

відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(далі – єдиний внесок), нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному 

законом для даної категорії платників.

     Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив 

перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, та/або 

самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для 

платників єдиного податку другої або третьої групи.

     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 

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 (абзац перший п.п. 296.5.1 

п.296.5 ст.296 ПКУ.

     Згідно з абзацом першим п. 296.3 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку третьої групи 

подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у 

строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

     Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи) у складі податкової декларації 

платника єдиного податку за IV квартал податкового (звітного) року подають також 

відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, 

визначеному законом для даної категорії платників (абзац другий п. 296.3 ст. 296 ПКУ).

     Форма податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (в редакції наказу 

Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 752) (далі – Декларація).

     Електронні форми документів у форматі за стандартом на основі специфікації 

eXtensibleMarkupLanguage (XML) оприлюднюються на офіційному вебпорталі ДПС (п.4 

розд.ІІ Порядку)



     На офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність/Платникам податків про 

електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних 

документів розміщені електронні форми Декларації  за ідентифікатором форми F0103405(у 

якого податковий (звітний) період рік); ідентифікатором форми F0103307(у якого 

податковий (звітний) період рік .

  Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також 

через офіційний вебпортал ДПС.     Робота у приватній частині (особистого кабінету) 

Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної 

ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.

     В режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного 

кабінету користувач має можливість створювати, редагувати, підписувати та надсилати 

податкову звітність.     При створенні Декларації користувач самостійно встановлює фільтр 

за параметрами: «рік», «період», «тип форми» та обирає необхідну форму податкової 

декларації (F0103405/F0103307) за звітний період, щодо якого здійснюється звітування. В 

наступному вікні обирає «стан документа» та відповідний територіальний орган ДПС: 

«район», «регіон».  

      При цьому в відкритій частині Електронного кабінету у розділі «Допомога» розміщено 

покрокову допомогу щодо створення електронних документів за допомогою режиму 

«Введення звітності».
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