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ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ

Публикуется на языке оригинала

Тип декларації: Звітний (податковий) період: Звітний (податковий) період, що уточнюється:

Х Звітна Звітна нова Уточнююча рік квартал¹ квартал

Прізвище, ім’я, по батькові платника податку:

Область:
Район:
Місто (селище, село):
Вулиця:

Номер будинку: Корпус: Номер квартири:

Прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи:

Реєстраційний номер облікової картки платника податку уповноваженої особи:

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті 

2 2

2

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1

2 2

0 1 6 2 0

4

E-mail:²

5

м. Київ

3 2

Солом’янська

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

6 7
Декларація заповнена:

Х

Х

самостійно платником податку уповноваженою на це особою

8

3 4 5 7

Код 
рядка

ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО 
ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ

Сума доходів
(грн, коп.)

10
Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного 
доходу, в тому числі (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 
+ рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9):

28000,00 1751,76

Сума податку/збору (грн, коп.)
утриманого (сплаченого) 

податковим агентом
що підлягає сплаті 

самостійно

військовий 
збір

1 2

x

270,00 1800,00

податок на 
доходи 

фізичних осіб

військовий 
збір

податок на 
доходи 

фізичних осіб

6

—

10.1

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших 
заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які 
нараховані (виплачені, надані) у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-
правовими договорами

150,00

x

— —

18000,00 1751,76 270,00

10.2 Доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна — —

—
— —

10.3 Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)3 — — — —

— — — —
——

10.6
Доходи, отримані з джерел за межами України4 

(_____________________________________________)* —

10.4 Інвестиційний прибуток (додаток Ф1) —
10.5 Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна 

x x

x —x —

—

1800,00 150,00

10.8
Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить 
незалежну професійну діяльність (додаток Ф2) — x x — —

10.7

—10.9 Інші доходи — — — —

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою — підприємцем від 
провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему 
оподаткування (додаток Ф2)

10000,00

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про наявність 

063-555-55-55

у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації

9

нерезидентрезидент

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 жовтня 2015 року № 859
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 вересня 2016 року № 821)

Податкова адреса (місце проживання) платника податку: Поштовий індекс:

Контактні телефони:²

про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

Інформація про платника податку

2

03141

2

<...>

2 2

Резидентський статус платника податку:
Х

Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація:   ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві

Категорія платника: підприємецьособа, яка провадить незалежну професійну діяльність 

Іваненко Іван Іванович

28 8

громадянин

2 2
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23 Розрахунки з бюджетом з військового збору: x

23.1
Сума податкових зобов’язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного 
(податкового) року (графа 7 рядка 10) 150,00

22.1
Сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за 
результатами звітного (податкового) року (додатне значення (рядок 18 — рядок 19 — рядок 20 — рядок 21)) 1800,00

22.2
Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року (від’ємне значення 
(рядок 18 — рядок 19 — рядок 20 — рядок 21)) —

21
Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшується сума річного податкового зобов’язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 
170.11 статті 170 розділу IV ПКУ (але не більше значення рядка 18) —

22 Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: x

19
Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на 
податкову знижку (рядок 17) —

20
Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню у разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-
продажу, міни об’єкта нерухомості відповідно до пункту 172.6 статті 172 розділу IV ПКУ —

Код 
рядка VI. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ Сума

(грн, коп.)
18 Загальна сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (графа 6 рядка 10) 1800,00

Код 
рядка ІV. ЗАГАЛЬНА СУМА РІЧНОГО ДОХОДУ

Сума доходів
(грн, коп.)

12 Загальна сума річного доходу (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + графа 6 «УСЬОГО» рядка 1 додатка Ф1 + рядок 10.5 + рядок 
10.6 + «УСЬОГО» графи 8 розділу І додатка Ф2 + «УСЬОГО» графи 9 розділу ІІІ додатка Ф2 + рядок 10.9 + рядок 11) 28000,00

рік рік

Додаток Ф2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2 2 2

до податкової декларації про майновий стан і доходи

РОЗРАХУНОК
податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

1

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

6

Тип декларації:           Звітний (податковий) період:                        Звітний (податковий) період, що уточнюється:

2

І. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2 2 2 2 2
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

2 2

№ з/п

Код виду 
економічної 

діяльності згідно 
з КВЕД

Сума одержаного 
доходу (грн, коп.)

Вартість документально підтверджених витрат, пов’язаних з 
господарською діяльністю (грн, коп.), у тому числі

Сума чистого 
оподатковуваного 
доходу (грн, коп.)
(графа 4 –  графа 5 
–  графа 6 –  графа 

7) 
(грн, коп.)

вартість придбаних 
товарно-матеріаль-
них цінностей, що 
реалізовані або ви-
користані у вироб-
ництві продукції

витрати на оплату 
праці та нарахування 

на заробітну плату

інші витрати, 
включаючи вартість 

виконаних робіт, 
наданих послуг

Назва виду економічної діяльності, за 
здійснення якого одержано дохід

1 Роздрібна торгівля деталями та при- 
ладдям для автотранспортних засобів

45.32 30000,00

1 2 3 4 8

8015,00 8235,00 5000,00 8750,00

5 6

Звітна 
нова

Уточнююча

80000,00 40040,00

2 Оптова торгівля деталями та при- 
ладдям для автотранспортних засобів

45.31

Х 2 0

8000,00 10000,0021960,00УСЬОГО

32025,0050000,00 3000,0013725,00

7

кварталквартал¹Звітна

1250,00

(ініціали та прізвище)(підпис)
І. І. ІваненкоІваненко

<...>

¹ Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою — підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему.
² Заповнюється за бажанням платника податку.
3 У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 розділу відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду).
4 Перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.
5 Набирає чинності з 01 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування.

Дата подання декларації:
Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною.

Фізична особа — платник податку
або уповноважена особа

2 15 . 0 1 7. 2 0

хДодатки до декларації (потрібне позначити): Ф1 Ф2
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×1

1.4

Код 
рядка ІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ/ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

Залишок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету з урахуванням фактично сплачених авансових платежів 
протягом звітного (податкового) року (рядок 1.1 –  рядок 1.2)

Сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з 
підпунктом 177.5.3 пункту 177.5 статті 177 розділу IV ПКУ (від’ємне значення (рядок 1.1 – рядок 1.2)) (значення вказується без знака 
«–»)

300,00

1.1
Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного 
(податкового) року (додатне значення графи 8 рядка «УСЬОГО» розділу І × на ставку податку (18% )) (сума переноситься до графи 6 
рядка 10.7 декларації)

Загальна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, що розраховані платником податку самостійно згідно з 
фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім четвертого) та сплачені до 
бюджету протягом звітного (податкового) року згідно з підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV ПКУ

1500,001.2

1.3

1800,00

Сума
(грн, коп.)

—

Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб:

×

150,00

Розрахунки з бюджетом з військового збору:

Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року (додатне значення 
графи 8 рядка «УСЬОГО» розділу І × на ставку збору (1,5%)) (сума переноситься до графи 7 рядка 10.7 декларації)

2

2.1

Фізична особа — платник податку
або уповноважена особа

(підпис) (ініціали та прізвище)
Іваненко І.І. Іваненко

<…>


