
Здійснити перехід на спрощену систему оподаткування можна лише раз на рік  

Фізична особа – підприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та 

перейшла на сплату інших податків і зборів (загальну систему оподаткування) з 01 квітня (01 

липня або 01 жовтня), не може повернутись у поточному році на спрощену систему 

оподаткування, оскільки така особа вже скористалась своїм правом на застосування спрощеної 

системи оподаткування у поточному році.  

Разом з тим, така фізична особа може перейти на спрощену систему оподаткування з 1 січня 

наступного року за умови відповідності вимогам ст. 291 Податкового кодексу України, - 

наголошують в Головному управління ДПС у Волинській області.  

Відповідно до п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 

року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – 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. Такий 

суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один 

раз протягом календарного року. 

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом 

внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (п. 299.1 ст. 299 ПКУ). 

У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний 

надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви 

письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у 

встановленому порядку. (п. 299.5 ст. 299 ПКУ). 

При цьому згідно з п. 299.6 ст. 299 ПКУ підставами для прийняття контролюючим органом 

рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є 

виключно: 

1) невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим ст. 291 ПКУ; 

2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім 

перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи 

податкового боргу, що виникли до такої реорганізації; 

3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ.      

Довідково: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (категорія 107.01.01). 
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