
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1 січня 2023 року діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи 

та інструкція щодо її заповнення, оновлена редакція яких затверджена наказом Міністерства 

фінансів України від 17.05.2022 №143 «Про внесення змін до форми податкової декларації 

про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про 

майновий стан і доходи», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.06.2022 за 

№593/37929. Варто нагадати, що Декларація про майновий стан і доходи подається 

відповідно до ст. 179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Строки подання декларації:  

фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) 

та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, 

наступного за звітним; 
громадяни, у яких виникає обов’язок щодо подання податкової декларації, –  до 01 

травня року, наступного за звітним; 

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або 

святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що 

настає за вихідним або святковим днем (п. 49,20 ст. 49 ПКУ). 
Важливо! За умови якщо в платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо 

суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній 

юрисдикції, оформлені за ст. 13 ПКУ, то згідно з п. п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПКУ такий 

платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву 

про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. 

Фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) у 

разі припинення підприємницької діяльності – протягом 20 календарних днів місяця 

наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням. 
Важливо! У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) 

періодом є період з дня наступного за днем закінчення попереднього базового податкового 

(звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну 

реєстрацію припинення підприємницької діяльності.  

резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 

60 календарних днів, що передують виїзду; 

фізичні особи, у яких є право на податкову знижку, – до 31 грудня (включно) 

року, наступного за звітним. 

 
Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: tax.gov.ua 

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України  https://t.me/tax_gov_ua 
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» 

Підготовлено до друку ГУ ДПС у Тернопільській області 
лютий – 2023, 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

