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Повідомлення про оприлюднення  

проекту наказу Міністерства фінансів України  

«Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік 

доходів і витрат фізичними особами – підприємцями  і фізичними особами, 

які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» 

Міністерство фінансів України відповідно до пункту 2 частини першої 

статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє про 

оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про 

затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат 

фізичними особами – підприємцями  і фізичними особами, які провадять 

незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» (далі – проект наказу).    

Проект наказу розроблений Міністерством фінансів України спільно з 

Державною податковою службою України з метою виконання Закону України 

від 14 липня 2020 року № 786-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи 

фізичних осіб підприємців» (далі – Закон № 786), яким внесені зміни до 

Податкового кодексу України в частині ведення обліку доходів і витрат 

фізичними особами – підприємцями та фізичними особами, які провадять 

незалежну професійну діяльність за типовою формою. При цьому, облік 

доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному  вигляді, у 

тому числі через електронний кабінет. 

Проектом наказу пропонується затвердити типову форму, за якою 

здійснюватиметься облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку для 

відповідних категорій самозайнятих осіб.  

Проект наказу оприлюднений на офіційній сторінці Міністерства фінансів 

України в мережі Інтернет (www.minfin.gov.ua).  

Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту наказу просимо 

надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації 

цього оголошення за наступними адресами: 

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2,  

Е-mail: infomf@minfin.gov.ua.  

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ-11, вул. 

Арсенальна, 9/11, адреса web-сайту Служби: www.dkrp.gov.ua, 

E-mail загальний: inform@dkrp.gov.ua 

E-mail прес-служби: pres@dkrp.gov.ua 
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