
Додаток 7

Прізвище, ім'я, по батькові платника податку:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової

служби і мають відмітку у паспорті)

Звітна Звітний період: рік квартал
1

Звітна нова

Уточнююча Звітний період, що уточнюється: рік квартал
1

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку

або уповноважена особа

(підпис) (ініціали та прізвище)

Розрахунки з бюджетом:

1
 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність 

або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

Усього

податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих

5 6 71

Сума чистого 

оподатковува-

ного доходу
(колонка 3 – 

колонка 4 – 

колонка 5 – 

колонка 6)

(грн)

фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності

2

І. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3

2 0

0

–

Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби, 

дата, вхідний номер)

до розділу ІІІ податкової декларації про 

майновий стан і доходи

РОЗРАХУНОК

2

№ 

з/п

витрати на 

оплату праці та 

нарахування на 

заробітну плату

Сума 

одержаного 

доходу (грн)

вартість придбаних 

товарно-

матеріальних цінностей, 

що реалізовані або 

використані у виробництві 

продукції

Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з  

господарською діяльністю (грн), в тому числі:

4

інші витрати, 

включаючи 

вартість 

виконаних 

робіт, наданих 

послуг

Назва і код виду 

економічної діяльності 

згідно з КВЕД, за 

здійснення якого 

одержано дохід

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу 

(колонка 7 / кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

04

Код 

рядка
ІІ. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Сума (грн)

Сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над десятикратним 

розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

податкового року (позитивний результат різниці між значенням рядка 01 та десятикратним 

розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року)

09
Сума фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою 

діяльністю, сплаченого платником податку протягом звітного (податкового) періоду

01

05
Сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності (позитивне значення (рядок 03 – рядок 04))

02

×

07.02 сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (від'ємне значення (рядок 05 – рядок 06))

07

07.01 сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 05 – рядок 06))

08
Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у 

наступному за звітним році (рядок 03 × 25%)

03
Сума податку на доходи фізичних осіб ((15% × (рядок 01 – рядок 02) + 17% × рядок 02) × 

кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

Сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником 

податку протягом звітного (податкового) періоду

06
Сума авансових платежів з податку, сплачених платником податку протягом звітного 

(податкового) періоду


