
Всі кошти які отримуються на поточний рахунок включаються до доходу фізичної 

особи – підприємця – платника єдиного податку

      Стрийська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує, що згідно з п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та 

доповненнями (далі – Кодекс) доходом платника єдиного податку для фізичної особи – 

підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі 

(готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 

ст. 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою 

пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, 

доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та 

нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її 

господарській діяльності.

      Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику 

єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником 

єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для 

платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, 

датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк 

позовної давності (абзац перший п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

      Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до ст. 296 Кодексу 

(п. 292.13 ст. 292 Кодексу).

      Відповідно до п. 296.1 ст. 296 Кодексу фізичні особи – підприємці – платники єдиного 

податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками 

податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного 

відображення отриманих доходів.

      Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку третьої групи, які є платниками 

податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного 

відображення доходів та витрат. Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або 

електронному вигляді.

      Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та 

інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових 

зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення 

яких передбачено законодавством (абзац перший п. 44.1 ст. 44 Кодексу).



      Абзацом першим п. 5 розд. І Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків 

клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, 

затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 

року № 492 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 

року № 56) зі змінами та доповненнями (далі – Інструкція № 492), встановлено, що клієнти 

мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору 

для забезпечення своєї господарської/ підприємницької/ інвестиційної/ незалежної 

професійної діяльності/діяльності, яка не пов’язана з підприємницькою, і власних потреб.

      Таким чином, до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку 

включаються усі кошти, які отримуються платником єдиного податку на поточний рахунок, 

що відкритий для здійснення підприємницької діяльності.
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