Як підприємцю припинити господарську діяльність: реалії – 2017
(частина 2)
Зняття з обліку в органах Держстату, ДФС, ПФУ
Технічний адміністратор в день внесення до ЄДП відомостей про
припинення підприємницької діяльності ФОП забезпечує передачу відповідної
інформації до інформаційних систем Держстату, ДФС та ПФУ (ч. 2 ст. 13
Закону № 755). Відповідні відомості є підставою для зняття ФОП в обліку в
зазначених органах (ч. 4 ст. 13 Закону № 755).
Зняття з обліку в органах Держстату
Держстат у день отримання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця
забезпечує передачу до ЄДР дату та номер запису про зняття з обліку ФОП
(абз. 3 ч. 5 ст. 13 Закону № 755).
На цьому відносини ФОП з Держстатом остаточно припиняються.
Зняття з обліку в органах ДФС
В органах ДФС підприємець обліковується як платник податків та зборів,
а також як платник ЄСВ.
Зняття з обліку як платник податків та зборів
Дата зняття з обліку ФОП відповідає даті отримання відомостей про
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця.
Дані про зняття з обліку ФОП передаються контролюючим органом за
основним місцем обліку такого платника податків до ЄДР із зазначенням: дати
та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду
контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку (пп. 1 п.
11.22 р. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом
Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (далі – Порядок № 1588)).
Водночас
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реєстрація
припинення
підприємницької діяльності фізичної особи не припиняє її зобов'язань, що
виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не змінює
строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування санкцій за
їх невиконання. Погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу
здійснюється за рахунок майна зазначеної особи (пп.пп. 4, 5 п. 11.22 р. ХІ
Порядку № 1588).
Це означає, що фізособа, незважаючи на втрату підприємницького
статусу, зобов’язана подати звітність за останній звітний період та сплатити
необхідні податки і збори (як за останній звітний період, так і ті, зобов’язання
за якими виникли раніше, однак не були погашені своєчасно).
Детальніше про те, як фізособі, що припинила підприємницьку
діяльність, востаннє подати звітність та розрахуватись за основними платежами
– в наступному розділі нашого матеріалу.
Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як

фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи від провадження
підприємницької діяльності.
Така фізична особа, остаточно розрахувавшись з податків від
провадження підприємницької діяльності, в установлені строки (тобто 1 травня
року, наступного за звітним) має подати відповідному контролюючому
органу річну податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП.
Контролюючий орган може призначити та провести документальну
перевірку такої фізичної особи - платника податків за наявності підстав та з
урахуванням строків давності, передбачених ПКУ (тобто не пізніше закінчення
1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової
декларації) (пп. 6 п. 11.22 р. ХІ Порядку № 1588).
Зняття з обліку як платник ЄСВ
Після отримання від державного реєстратора відомостей про проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП керівник
контролюючого органу приймає рішення про проведення чи непроведення
позапланової документальної перевірки щодо правильності нарахування
та сплати ЄСВ.
Відзначимо: однією з обов’язкових умов для непроведення перевірки є
подання усієї звітності з ЄСВ (з 01.01.2011 р. або з перевіреного
контролюючими органами періоду) з нульовими показниками. Однак зважаючи
на те, що з 2017 року сплата ЄСВ є обов’язковою навіть за відсутності
підприємницького доходу, дотримання цієї умови об’єктивно неможливо.
Отож, перевірки не оминути.
Після проведення перевірки, здійснення остаточного розрахунку зі
сплати ЄСВ та закриття інтегрованих карток ФОП знімається з обліку як
платник ЄСВ.
Відповідний запис зноситься до реєстру страхувальників, про що
інформується держреєстратор.
Описана процедура передбачена п. 8 р. ІV Порядку обліку платників
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
затвердженого наказом Мінфіну від 24.11.2014 р. № 1162 (далі – Порядок №
1162).
Про останній звітний період та остаточні розрахунки з ЄСВ – у
наступному розділі матеріалу.
Завважте: дії по зняттю з обліку (і як платника податків та зборів,
і як платника ЄСВ) підприємця, місцем проживання якого є тимчасово
окупована територія або територія проведення антитерористичної
операції, можуть проводитись за місцем перебування такої особи у разі
її звернення до відповідного контролюючого органу з документальним
підтвердженням особи та місця перебування (пп. 6 п. 11.22 р. ХІ Порядку
№ 1588, п. 8 р. ІV Порядку № 1162).
Зняття з обліку в органах ПФУ

Зняття з обліку здійснюється територіальними ПФУ після проведення
передбачених законодавством перевірок страхувальника та проведення
остаточного розрахунку (ч. 6 ст. 15 Закону України «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV). Тобто, по суті,
знятись з обліку в ПФУ вдасться не раніше, аніж ФОП буде знята з обліку як
платник ЄСВ в органах ДФС.
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