
 

 

 

 

ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ФІЗИЧНОЮ 

ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ 
 

Суб'єкти господарювання, які здійснюють 

розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій 

формі (із застосуванням електронних платіжних 

засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при 

продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг, а також 

операції з приймання готівки для подальшого її 

переказу, зобов'язані: 

- вести в порядку, встановленому 

законодавством, облік товарних запасів, 

- здійснювати продаж лише тих товарів 

(послуг), що відображені в такому обліку. 

Така норма визначена п. 12 ст. 3 Закону 

України від 06.07.1995 №265/95-ВР "Про 

застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг". 

Порядок ведення обліку товарних запасів для 

підприємців, у тому числі платників єдиного податку, 

затверджений наказом МФУ від 03.09.2021 № 496 та 

поширюється на фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників 

єдиного податку, які відповідно до Закону № 265 зобов’язані вести облік товарних запасів та 

здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, та осіб, які фактично 

здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу 

(господарському об’єкті) такого ФОП. 

Форма ведення обліку товарних запасів визначена додатком до Порядку № 496. 

Пунктом 1 розд. II Порядку № 496 встановлено, що облік товарних запасів здійснюється ФОП 

шляхом постійного внесення до Форми обліку інформації про надходження та вибуття товарів на 

підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку. 

Форма обліку ведеться за вибором ФОП у паперовій або в електронній формі та має містити 

зазначені в довільному порядку дані ФОП: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), 

реєстраційний номер облікової картки ФОП, податкова адреса, назва та адреса місця продажу 

(господарського об’єкта) або місця зберігання, в межах якого ведеться облік. Для паперової форми 

обліку зазначені дані мають міститися на титульному аркуші (п. 2 розд. II Порядку № 496). 

 
 

 

Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: 

tax.gov.ua. 

Інформаційно-довідковий департамент  ДПС України: 0-800-501-

007 . 

"Гаряча лінія" ДПС України: "Пульс": 0-800-501-007  (напрямок  

«4») 

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-

007 (напрямок «2»)  

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби 

України  https://t.me/tax_gov_ua  

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою 

сервісу «InfoTAX»  

Державна податкова служба України 

 

Головне управління ДПС у Тернопільській області 

Підготовлено до 

друку Кременецькою 

ДПІ ГУ ДПС у 

Тернопільській 

січень – 2022 

наклад – 50 прим. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A
https://t.me/infoTAXbot

