
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

від 30.11.2022 р. № 405 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
14 грудня 2022 р. за № 1596/38932 

Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат 

фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку третьої групи, які є 

платниками податку на додану вартість, та Порядку її ведення 

 

 

Відповідно до Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень”, пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу XIV 

Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такі, що додаються: 

типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями 

– платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість; 

Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами 

– підприємцями – платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану 

вартість. 

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку 

забезпечити: 

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію; 

оприлюднення цього наказу. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України 

Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України. 

Міністр 
Сергій МАРЧЕНКО 

ПОГОДЖЕНО: 
Перший заступник Міністра 
цифрової трансформації України 
Олексій ВИСКУБ 
В. о. Голови Державної 
податкової служби України 
Тетяна КІРІЄНКО 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 

30 листопада 2022 року № 405 



 

Порядок 
ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними 

особами – підприємцями – платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками 

податку на додану вартість 

 

I. Загальні положення 

1. Відповідно до пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі – 

Кодекс) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками 

податку на додану вартість, ведуть облік доходів і витрат за типовою формою (далі – типова 

форма). 

Водночас платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками 

податку на додану вартість (далі – платник податку), ведуть облік доходів і витрат від 

виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції окремо від обліку доходів і 

витрат від здійснення інших видів підприємницької діяльності. 

2. Типова форма ведеться за вибором платника податку в паперовому та/або електронному 

вигляді, у тому числі через електронний кабінет. 

3. У разі обрання платником податку ведення типової форми в паперовому вигляді записи у ній 

виконуються розбірливо, кульковою ручкою темного кольору. Внесення виправлень здійснюється 

шляхом нового запису (з відображенням від’ємного або позитивного значення), який 

засвідчується підписом платника податку. 

У разі ведення нової типової форми протягом податкового (звітного) періоду записи в ній 

продовжуються наростаючим підсумком, а попередня типова форма залишається у платника 

податку. 

4. У разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді платник податку зобов’язаний 

вести таку форму у форматі EXCEL, крім випадку ведення обліку доходів і витрат в електронній 

формі засобами електронного кабінету. 

5. У разі ведення обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету 

платник податку зобов’язаний отримати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, 

сформований кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, включених до системи 

подання податкових документів в електронному вигляді. Після отримання платником податку 

кваліфікованого сертифіката відкритого ключа такий платник здійснює операції з ведення обліку 

доходів і витрат відповідно до Кодексу безкоштовно. 

У типовій формі, яка ведеться в електронному вигляді, у тому числі засобами електронного 

кабінету, допускається виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, у 

якому відображається від’ємне або позитивне значення. 

6. Записи у типовій формі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано 

дохід, окремо про кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримані 

готівкою, фактично безоплатно отримані товари (роботи, послуги) та понесені витрати, зокрема, 

оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачений єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо. 

7. Типова форма зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного 

періоду, в якому здійснено останній запис. 

8. Дані типової форми заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником 

податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – 

підприємця. 

9. У разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді платник податку зобов’язаний 

на вимогу контролюючого органу надати засвідчену належним чином електронну копію обліку 



доходів і витрат або паперову копію оригіналу електронного документа обліку доходів і витрат у 

порядку, встановленому податковим законодавством. 

10. Платники податку не включають до витрат і доходів суми податку на додану вартість, що 

входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг). 

II. Порядок ведення обліку доходів 

1. Платник податку заносить до типової форми відомості, за якими здійснюється облік доходів і 

витрат, у такому порядку: на першому аркуші типової форми зазначаються: прізвище, ім’я та по 

батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за 

наявності), або номер паспорта (для осіб, які за релігійними переконаннями відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

2. У розділі I “Доходи” типової форми: 

• у графі 1 зазначається дата запису. Записи ведуться в хронологічному порядку; 

• у графах 2 – 7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що 

оподатковується за ставкою, визначеною підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 глави 1 

розділу XIV Кодексу, без податку на додану вартість; 

• у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані 

послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та 

безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі; 

• у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані 

послуги та/або передплати; 

• у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, 

надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані 

послуги та розраховується як різниця граф 2 і 3; 

• у графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), наданих 

платнику податку згідно з договорами дарування та іншими договорами, укладеними 

згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації 

вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також вартість товарів, 

переданих платнику податку на відповідальне зберігання і використання таким 

платником; 

• у графі 6 відображається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк 

позовної давності; 

• у графі 7 відображається сума, що отримана від реалізації власної сільськогосподарської 

продукції; 

• у графі 8 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5, 6 і 7; 

• у графах 9 і 10 відображаються вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15 

% відповідно до підпунктів 1, 3, 4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу. 

III. Порядок ведення обліку витрат 

У розділі II “Витрати” типової форми: 

• у графі 1 зазначається дата запису. Записи ведуться в хронологічному порядку; 

• у графах 2 і 3 відображаються витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без 

податку на додану вартість, у тому числі суми, що сплачуються згідно з договором 

постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми 

непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються 

платникам податку; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо 

пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони 

придатні для використання у запланованих цілях; 

• у графі 4 відображається сума витрат на оплату праці у разі використання праці найманих 

осіб; 

• у графі 5 відображається сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування; 



• у графі 6 зазначається сума витрат від виробництва власної сільськогосподарської 

продукції; 

• у графі 7 відображається сума інших витрат, які понесені у зв’язку з провадженням 

господарської діяльності платника податку, зокрема, витрат на зв’язок, сплату орендних 

та комунальних платежів тощо; 

• у графі 8 відображається загальна сума витрат на провадження господарської діяльності 

як сума граф 3, 4, 5, 6 і 7. 

Директор Департаменту 
податкової політики 
Віктор ОВЧАРЕНКО 
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