
Провели не зазначену у видах діяльності операцію – попрощайтесь зі «спрощенкою»
Згідно з ст. 9 Закону України від 15 травня 2003 року №755-IV «Про державну

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі –
Закон №755) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (далі – ЄДР) містяться дані, зокрема й про види діяльності фізичних
осіб – підприємців.

Відповідно до п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) підставами для
внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема інформація органів
державної реєстрації.

Пунктом 291.3 ст. 291 ПКУ визначено, що фізична особа – підприємець може
самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам,
встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV
ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному ПКУ.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм
справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів,
встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах,
визначених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV
ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Відповідно до п. 299.7 ст. 299 ПКУ до реєстру платників єдиного податку вносяться
відомості про платника єдиного податку, зокрема види господарської діяльності.

Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, при
здійсненні видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з першого
числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види
діяльності.

Отже, фізична особа – підприємець на єдиному податку не має права здійснювати, в
межах підприємницької діяльності, такі види діяльності, які не зазначені в його облікових
даних.

ФОП – платник єдиного податку, що здійснює види діяльності, не зазначені в її
облікових даних та в реєстрі платників єдиного податку, у тому числі, якщо договір
складається від імені суб’єкта господарювання з іншим суб’єктом господарювання,
зобов’язана перейти на сплату інших податків і зборів (загальна система оподаткування) з
першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому
здійснювалися види діяльності, які не зазначені в його облікових даних та реєстрі платників
єдиного податку.
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