Яка дата буде вважатися датою подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткуванн

Нагадуємо, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт
господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву про
застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Заява) (абзац перший п.п. 298.1.1
п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі
змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

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 (абзац третій п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст.
298 ПКУ).

Форми Заяви та Розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року
переходу на спрощену систему оподаткування (далі – Розрахунок) затверджені наказом
Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308.

Згідно з абзацом п’ятим п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ Заява подається за вибором
платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, зокрема, засобами електронного
зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003
року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та
доповненнями (далі – Закон № 851) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про
електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2155),
скориставшись засобами Електронного кабінету.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а
також через офіційний вебпортал ДПС.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням
кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого
надавача електронних довірчих послуг.

Наразі здійснюються заходи щодо доопрацювання програмного забезпечення в частині
реалізації можливості в Електронному кабінеті створення та надсилання до відповідного

1/2

Яка дата буде вважатися датою подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

органу ДПС Заяви.

Однак, за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного
кабінету фізична особа – підприємець має можливість направити до органу ДПС разом із
супровідним листом Заяву та Розрахунок за встановленою формою у форматі pdf
(обмеження 2 МБ).

Датою подання Заяви із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в
органі ДПС. Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу
ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та
дату реєстрації. Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДПС можна
переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної
частини Електронного кабінету, відправлені листи – у вкладці «Відправлені документи»
меню «Вхідні/вихідні документи».

Детальніше ознайомитись з інформацію ви маєте можливість на загальнодоступному
інформаційно-довідковому ресурсі, категорія 107. Єдиний податок для фізичних осіб –
підприємців (спрощена система оподаткування).
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