
Обираємо спрощену систему, повідомляємо про це – поштою. Нюанси

      До Стрийської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області звертаються громадяни з наступним 

запитанням: 

      Яка дата вважається датою подання заяви про застосування спрощеної системи 

оподаткування, якщо її надіслано поштою?

      Надаємо відповідь на це запитання:

      Відповідно до п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) 

зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, 

в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи 

оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, 

вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у 

якому відбулася державна реєстрація.

      Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання 

(новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання 

спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої 

групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного 

податку з дня їх державної реєстрації.

      Згідно з п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ суб’єкт господарювання, який є платником 

інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на 

спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не 

пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

      До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який 

визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система 

оподаткування, обліку та звітності» розд. XIV ПКУ.

      Підпунктом 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 ПКУ визначено, що за умови дотримання платником 

єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може 

самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників 

єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 

календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку 

третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника 

податку на додану вартість у порядку, встановленому ПКУ, у разі обрання ним першої або 

другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає 

податок на додану вартість до складу єдиного податку.

      Відповідно до п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ заява подається за вибором платника 

податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один з таких способів:



     1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

     2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

     3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів 

України від 22 травня 2003 року № 851-ІV «Про електронні документи та електронний 

документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про 

електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями;

     4) державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи або 

державної реєстрації фізичної особи – підприємця. Відповідна заява або відомості 

передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України 15 травня 

2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями.

      Відповідно до п. 73 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270 із змінами і доповненнями (далі 

– Правила № 270), під час приймання для пересилання письмової кореспонденції на 

адресному боці кожного поштового відправлення проставляється відбиток календарного 

штемпеля.

      Дата відбитку календарного штемпеля маркувальної машини повинна відповідати даті 

подання письмової кореспонденції для пересилання. Якщо на письмовій кореспонденції, 

поданій для пересилання, відсутній відбиток календарного штемпеля або зазначена дата не 

відповідає даті подання її для пересилання, поштові відправлення повертаються 

відправникові для відповідного оформлення.

      У разі виявлення у поштових скриньках поштових відправлень, оплату яких здійснено із 

застосуванням відбитків маркувальної машини, відбитків про оплату письмової 

кореспонденції, нанесених друкарським чи іншим способом, або інших відміток про оплату, 

вони за призначенням не пересилаються, а першочергово повертаються за зворотною 

адресою. У разі відсутності зворотної адреси такі поштові відправлення зберігаються 

об’єктом поштового зв’язку протягом установленого законодавством строк.

      Проставлення календарного штемпеля не є обов’язковим для письмової кореспонденції, 

що оплачується з використанням відбитків маркувальних машин, відбитків про оплату, 

нанесених друкарським чи іншим способом, пересилається за договірними тарифами, якщо 

на відбитках та поштових відправленнях зазначено найменування оператора поштового 

зв’язку, дату та об’єкт поштового зв’язку місця приймання.

      Згідно з п. 61 Правил № 270 у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з 

оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох 

примірниках. Працівник поштового зв’язку повинен перевірити відповідність вкладення 

опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. 



Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається 

відправникові.

      Таким чином, при надсиланні заяви про застосування спрощеної системи оподаткування 

поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення датою подання заяви 

вважається дата подання письмової кореспонденції для пересилання (дата відправлення), яка 

відбивається на адресному боці поштового відправлення та описі.
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