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Рудик Н. В. Алгоритми самоперевірки податкового боргу фізичною особою – підприємцем
Метою дослідження є формування алгоритмів самостійного податкового контролю щодо відсутності податкового боргу для фізичних осіб – 
підприємців (ФОП) в Україні. Сформовані алгоритми нададуть змогу реалізувати оперативну самоперевірку незалежно від суб’єктивних факто-
рів впливу. Досліджено необхідність проведення податкових перевірок для ФОП у частині попередження ухилення від сплати податків. Наведено 
системи оподаткування, що передбачені Податковим Кодексом України (ПКУ) для ФОП. Деталізовано умови перебування на різних групах спро-
щеної системи оподаткування відповідно до останніх змін законодавства. Запропоновано два алгоритми самостійного податкового контролю 
відсутності податкового боргу у ФОП. Перший алгоритм надає змогу перевірити включення ФОП до реєстру єдиного податку як ключової умови 
його функціонування на спрощеній системі оподаткування. Розглянуто особливості відображення та оновлення даних у зазначеному реєстрі. 
Другий алгоритм покроково деталізує дії ФОП щодо перевірки наявності податкового боргу через засоби електронного кабінету платника по-
датків. В основу практичного аспекту першого та другого алгоритмів покладено превентивний контроль фінансової грамотності та сумлін-
ності платників податків. Імплементація алгоритмів проводиться на прикладі ФОП на спрощеній системі оподаткування, платника єдиного 
податку, на основі Електронного кабінету платника податків як ключового програмного забезпечення в умовах карантинних обмежень. Візуа-
лізовано механізм роботи в зазначеному електронному ресурсі. Розглянуто можливі напрями роботи податкових органів щодо попередження 
виникнення порушень податкового законодавства з боку ФОП через заходи самоперевірки останніх.
Ключові слова: самостійний податковий контроль, податковий борг, ФОП, фінансова грамотність, податкові перевірки, Електронний кабінет 
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Rudyk N. V. The Algorithms for Self-Checking Tax Debt by a Private Entrepreneur
The purpose of the research is to form algorithms of independent tax control regarding the absence of tax debt for individual entrepreneurs in Ukraine. The 
formed algorithms will allow to implement operational self-check, regardless of subjective factors of influence. The need to conduct tax audits for private entre-
preneurs in terms of prevention of tax evasion is researched. The taxation systems provided for by the Tax Code of Ukraine (TCU) for private entrepreneurs are 
presented. The conditions of relevance of different groups of the simplified taxation system in accordance with the latest changes in legislation are detailed. Two 
algorithms of independent tax control of absence of tax debt in private entrepreneurs are proposed. The first algorithm allows checking the inclusion of indi-
vidual entrepreneurs in the registry of single tax payers as a key condition for its functioning in accordance with the simplified taxation system. The peculiarities 
of displaying and updating data in the specified registry are considered. The second algorithm step by step details the actions of a private entrepreneur to check 
the availability of tax debt through the means of the taxpayer’s electronic cabinet. The practical aspect of the first and second algorithms is based on preventive 
control of financial literacy and self-certitude of taxpayers. The implementation of algorithms is carried out on the example of an individual entrepreneur on a 
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Податковий борг є податковим ризиком, при-
чинно-наслідковий характер якого стає все 
більше актуальним як для представників 

органів державного управління, так і для платників 
податків. Основною причиною його виникнення за-
лишається конфлікт інтересів між державою та плат-
никами податків щодо розподілу створеного продук-
ту. Очевидним рішенням балансування конфлікту є 
попередження виникнення податкового боргу через 
алгоритми дій, що враховують особливості функціо-
нування органів державної влади та платника подат-
ків. За таких умов доречним є індивідуальний підхід 
до кожного платника податків та залучення його до 
податкових процесів перевірок. Така необхідність та-
кож зумовлена обмеженістю фінансових і трудових 
ресурсів на макрорівні. Залучення платників податків 
у податкові процеси сприятиме високому ступеню 
добровільного виконання податкового обов’язку в 
повному обсязі в установлені терміни, гармонізації 
інтересів і зміцненню взаємної довіри податкової 
служби та фізичних осіб – підприємців. 

Самостійний моніторинг податкового боргу фі-
зичними особами – підприємцями є актуальною про-
блемою незалежно від економічних чи політичних 
колапсів фінансової системи країни. Суттєву роль  
у даному питанні відіграє сумлінність платника по-
датків та його фінансова грамотність, а також вміле 
доведення змін і новацій законодавства до нього з 
боку податкових органів. Податкова перевірка є осно-
вним інструментом контролю для органів податкової 
служби. Водночас якщо податкова перевірка фіксує 
порушення податкового законодавства, то доречним 
є застосування попередньої самоперевірки фізичною 
особою – підприємцем на базі електронного кабінету 
платника податків. Використання алгоритмів само-
стійного податкового контролю для фізичної особи –  
підприємця може стати превентивним заходом запо-
бігання податкового боргу. 

Метою дослідження є формування алгоритмів 
самостійного податкового контролю для фізичної 
особи – підприємця в Україні. Для досягнення мети 
було поставлено та вирішено такі завдання: 
 визначити місце самоперевірки як превен-

тивної міри суб’єкта господарювання в парт-
нерських відносинах з державою; 

 обґрунтувати покрокове керівництво само-
перевірки відсутності податкового боргу у 
фізичної особи – підприємця; 

 обґрунтувати алгоритми самостійного по-
даткового контролю відсутності податкового 
боргу у фізичної особи – підприємця на базі 
електронного кабінету платника податків як 
основного програмного забезпечення в умо-
вах карантину.

Незмінно актуальною серед науковців і практи-
ків залишається тема управлінню податковим боргом 
як на макро-, так і на мікрорівні. Автори розглядають 

дану тему через призму доречності застосування ін-
струментів мотивації дотримання власних податко-
вих зобов’язань з боку платників податків – E. K. Ka-
ranja [4]. Зручність інструментарію взаємодії платни-
ків та органів податкової служби – Л. Л. Антонюк та 
інші [1; 8]. У роботах Supriyati [5], F. Arslan, K. K. Bag- 
chi, P. Kirs [3], K. M  Budiarti, P. D. Sukartha [2] дослі-
джується питання деталізації зовнішніх і внутріш-
ніх мотиваційних факторів сплати податків і зборів 
платниками податків. Процесу сплаті та моніторингу 
власної сумлінності платниками податків приділяють 
увагу й органи податкової служби. 

Фізичним особам – підприємцям (далі – ФОП) 
й досі скрутно функціонувати в економічно 
нестабільній економіці, що супроводжується 

невизначеністю та хвилями послаблення чи посилен-
ня обмежень їх діяльності через карантин. Водночас 
зменшення адміністративної вартості бізнесу може 
бути забезпечене самостійним моніторингом ФОПом  
стану власного податкового боргу засобами електрон - 
ного кабінету платника податків. 

В основі розробки візуалізаційного матеріа-
лу покладено нормативно-правову база податкової 
системи України. Основною метою є самоперевірка 
ФОП відсутності податкового боргу, яка реалізуєть-
ся через дотримання алгоритмів самостійного по-
даткового контролю щодо відсутності податкового 
боргу. Необхідно зауважити, що форму оподаткуван-
ня ФОП обирає самостійно, при цьому має керувати-
ся не тільки економічним розрахунком, але і видом 
діяльності, яку він виконує. Українські законодавчі 
норми виділяють дві основні форми оподаткування 
ФОП (рис. 1).

Загальна система 
зі сплатою податку 

на прибуток

Спрощена система 
зі сплатою 

єдиного податку

Форми оподаткування

Рис. 1. Форми оподаткування ФОП.
Джерело: систематизовано на основі [6; 7].

 Основною та найбільш часто використовува-
ною податковою шкалою є спрощена система, яка 
є формою оподаткування доходів від діяльності за 
ставкою 3% або 5% для 3-ї групи спрощеної системи, 
або ж фіксованою відсотковою ставкою для 1 та 2-ї 
груп, та окрема увага приділяється 4-й групі спро-
щеної системи оподаткування. Особливості перебу-
вання на кожній із зазначених груп систематизовано 
в табл. 1. Алгоритм перевірки податкового боргу 
для ФОП на загальній системі є аналогічним, що і на 
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Таблиця 1

Спрощена система оподаткування в Україні зі змінами від 01.01.2021 р.

Показник 1 група 2 група 3 група 4 група

Юридична форма ФОП ФОП ФОП / ЮО ФОП / ЮО

Максимальний обсяг 
доходу (ст. 291 ПКУ)

≤ 167 МЗП (від 
01.01.2021 р.)  

≤ 1 млн грн (300 тис.)*

≤ 834 МЗП (від 
01.01.2021 р.)  

≤ 5 млн грн (1,5 млн)*

≤ 1167 МЗП (від 
01.01.2021 р.)  

≤ 7 млн грн (5 млн)*

∞  
(обмежено площу 

угідь)

Наймані працівники – ≤ 10 ∞ ЮО – ∞, ФОП – 0

Додаткові умови та 
винятки

Продаж товарів з 
торговельних місць 
на ринках та/або 
надання побутових 
послуг населенню

Крім сфер:  
– нерухомість;  
– ювелірні вироби, 
вироби з дорогоцін-
них металів, каміння 
тощо

 

75% і більше складає 
частка с/г товарови-
робництва.  
ФОП, зареєстровані 
відповідно до ЗУ 
«Про фермерське 
господарство»

Ставка ЄП  
(ст. 293 ПКУ) 

До 10% від прожит-
кового мінімуму  
на місяць (встанов-
лює місцева влада)

До 20% від мінімаль-
ної ЗП на місяць 
(встановлює місцева 
влада)

5% з доходу або 3%  
з доходу + ПДВ

0,19–6,33% норма-
тивно-грошової оцін-
ки 1 га угідь  
(з коефіцієнтами ін-
дексації) залежно від 
типу ділянки  
(0,19% для багато-
річних насаджень, 
6,33% для закритого 
ґрунту)

15% доходів, отриманих понад ліміт, встановлений для групи;  
15% доходів, від діяльності, не зазначеної в реєстрі платників ЄП;  
15% доходів, отриманих від діяльності, не передбаченої для обраної 
групи

Примітка: * МЗП – мінімальна заробітна плата на 01.01.2021 р.
Джерело: систематизовано на основі [6; 7].

спрощеній, окрім перевірки наявності власне спро-
щеної системи оподаткування для ФОП.

Перевірку податкового боргу у ФОП пропону-
ється проводити за двома алгоритмами. Пер-
ший алгоритм (Алгоритм І) включає пере-

вірку наявності спрощеної системи оподаткування у 
ФОП. Другий (Алгоритм ІІ) – перевірку податкового 
боргу за сплаченими чи несплаченими підприємцем 
податками.

Для реалізації першого алгоритму (Алгоритм І) 
необхідно виконати такі кроки, що візуалізовані на 
рис. 2.

Реалізація Кроку 1 на рис. 2 відкриває перелік 
реєстрів, що можуть бути використані в діяльності 
ФОП. Крок 2 – обираємо реєстр платників єдино-
го податку. Крок 3 – вводимо ідентифікаційний по-
датковий номер (ІПН) ФОП, для юридичних осіб –  
підприємців ЄДРПОУ (номер з Єдиного держав-
ного реєстру підприємств та організацій України). 
Крок 4 – запускаємо систему пошуку зазначеного 
запиту. Виконуючи кроки, зазначені на рис. 2, ФОП 
може здійснити самоперевірку наявності себе в ре-
єстрі платників єдиного податку. Виконання першо-

го алгоритму дає можливість ФОП впевнитись, що 
він перебуває на спрощеній системі оподаткування. 
Результат виконання першого алгоритму може нада-
ти інформацію у двох можливих сценаріях: а) ФОП 
є платником єдиного податку (рис. 3) і перебуває на 
спрощеній системі оподаткування; б) виключений з 
реєстру платників єдиного податку (рис. 4) і перебу-
ває на загальній системі оподаткування.

Відмінністю між рис. 3 і рис. 4 та перебуванням 
ФОП на спрощеній системі є лише позначка дати ви-
ключення з реєстру платників єдиного податку ФОП. 

Проведене дослідження не підтвердило чітких 
часових меж зміни даних в інформаційних полях для 
ФОП, очевидним є суб’єктивний фактор фіксації змін 
статусу, що зазначений на рис. 4. За таких умов ре-
комендовано враховувати часовий лаг відображення 
статусу зазначеного в реєстрі, а також чітко розумі-
ти, що несплата податку ФОП протягом більше, ніж 
шість місяців поспіль призводить до втрати спроще-
ної системи оподаткування та виключення його з ре-
єстру платників єдиного податку на період в один рік. 

Другий алгоритм (Алгоритм ІІ) перевірки по-
даткового боргу ФОП реалізується через електрон-
ний кабінет платника податків (рис. 5).
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Головна Реєстри Реєстр платників єдиного податку

Реєстр платників єдиного податку

Податковий номер / серія та номер паспорта:

Найменування / ПІБ:

Рис. 2. Перевірка наявності спрощеної системи у ФОП
Джерело: систематизовано на основі [6].

 

ФОП на спрощеній системі

Дата (період) обрання або переходу 16.11.2016 
на єдиний податок
Ставка 5

Група 3
Види діяльності першої та другої груп

Код КВЕД

_58.21
_58.29

_62.01
_62.02

Видання комп’ютерних ігор

Видання іншого програмного забезпечення
Комп’ютерне програмування

Консультування з питань інформатизації

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана 

_62.09

_63.11

Дата виключення з реєстру

Рис. 3. Перевірка наявності спрощеної системи у ФОП (є платником єдиного податку)
Джерело: складено на основі [6].

Виконуючи кроки, зазначені на рис. 5 (крок 1→ 
крок 2→ крок 3), ФОП може провести само-
перевірку відсутності податкового боргу.  

У візуалізаційних матеріалах наведено перевірку від-
сутності податкового боргу для ФОП, що перебуває 
на спрощеній системі оподаткування та є платником 
єдиного податку на третій групі. Алгоритм ІІ є анало-
гічним для ФОП на будь-якій системі оподаткуван-
ня. На рис. 6 зазначено крок 4 (натискаємо для пе-
регляду контекстного меню «Стан розрахунків з бю-
джетом»), крок 5 (обираємо необхідний податковий 
період), крок 6 (натискаємо на перегляд необхідного 
нам податку, в даному прикладі – Єдиний податок з 
фізичних осіб). 

Після кроку 6, що зображений на рис. 6, ФОП 
може перейти до інформаційного вікна історії на-
рахування та сплати обраного податку та детально 
переглянути історію його нарахування та сплати. Ін-
формаційне вікно історії нарахування та сплати єди-
ного податку ФОП наведено на рис. 7.

Виконуючи кроки, зазначені на рис. 7 (крок 1→ 
крок 2→ крок 3), ФОП може визначити, чи надійшла 
сплачена ним сума податку до місцевого бюджету. 
Починаючи з Кроку 1, знаходимо стовпчик «Сплаче-
но/повернуто». Крок 2 інформує ФОП про код опера-
ції зарахування коштів на рахунок податкової – «101» 
та дату операції зарахування коштів – «05.10.2020». 
Тобто якщо сума відобразилася в електронному ка-
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ФОП на загальній системі

Дата (період) обрання або переходу 08.02.2018 
на єдиний податок
Ставка 5

Група 3
Види діяльності першої та другої груп

Код КВЕД

_58.21
_58.29

_62.01
_62.02

Видання комп’ютерних ігор

Видання іншого програмного забезпечення
Комп’ютерне програмування

Консультування з питань інформатизації

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана 

_62.09

_63.11

Дата виключення з реєстру  31.03.2019

Рис. 4. Перевірка наявності спрощеної системи у ФОП (перебуває на загальній системі оподаткування)
Джерело: складено на основі [6].

 

Оберіть Ваш ЕЦП для Податкової звітності (Key-6.dat). Ви особисто отримуєте його
в Державній фіскальній інспекції за місцем реєстрації ФОП або в Акредитованому центрі

сертифікації ключів (АЦСК)

Вхід до особистого кабінету

Файловий ключ Апаратний ключ id.gov.ua

Оберіть АЦСК

Особистий ключ

КНЕДП – ІДД ДПС

Key-6.dat Обрати

ЗчитатиПароль захисту ключа: EN ........

Увійти Відміна

Вкажіть пароль захисту

Рис. 5. Вхід до електронного кабінету платника податків 
Джерело: складено на основі [6].

бінеті платника податків, то технічно податки були 
сплачені на правильні рахунки. Крок 3 відображає 
суму податку, яка сплачується на рахунки податкових 
органів. З боку податкової служби реалізується нара-
хування податкових зобов’язань.

Самоперевірка правильності нарахування по-
даткового зобов’язання органами податкової служ-
би наведена на рис. 8. Починаючи з Кроку 1, зна-

ходимо стовпчик «Нараховано за податковими 
зобов’язаннями»”. Крок 2 інформує про код операції 
нарахування суми податку податковою службою – 
«179». Сума нарахування відображається граничним 
терміном для сплати самого податку «19.10.2020», що 
відповідає Податковому кодексу України. На перети-
ні строки код операції «179» та стовпчика «Нарахо-
вано за податковими зобов’язаннями» – відображена 
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Новини

Бланки податкової
звітності

ЕК для громадян

Договір про визнання
електронних документів

Облікові дані платника

Перегляд звітності

Код ДПІ

Індекс

Адреса для листування

КРОК 4

КРОК 5.

Натискаємо для перегляду

Оберіть період, за який
хочете переглянути сплату податків

Стан розрахунків
з бюджетом

Зберегти Відмінити

КРОК 6. Натискаємо на Єдиний податок з Фізичних Осіб

Рис. 6. Покрокове керівництво щодо обліку єдиного податку в електронному кабінеті платника податків
Джерело: складено на основі [6]. 

 

КРОК 1

КРОК 2 КРОК 3

Ваша сума

Новини

ЕК для громадян

Перегляд звітності

Введення звітності

Листування з ДПС

Вхідні/вихідні
документи

Облікові дані платника

Головна ПереглядСтан розрахунку з бюджетом

Платіж 50 18050400 00

Назва податку ЄДИНИЙ ПОДАТОК З ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Експорт в Excel

№ Дата
операції

Код
операції

Назва операції Сума операції
Нараховано

за податковими
зобов’язаннями

Сплачено/
повернуто

Заборгованість
всього

Нараховано пені Залишок
несплаченої пені Переплата

4 10105.10.2020

Зараховано 05.10.2020
Сплата суми податків і зборів
єдиного внеску
Платіжне доручення № 104
від 04.10.2020

Ваша сума Ваша сума0,00 0,00

Рис. 7. Інформаційне вікно історичних даних нарахування та сплати єдиного податку ФОП
Джерело: складено на основі [6].

сума податку, що нарахована податковою до сплати. 
Відповідно до розглянутого прикладу сума форму-
ється на основі даних декларації з єдиного податку та 
з’являється після її відправлення. 

Відсутність податкового боргу ФОП можна пе-
ревірити за кроками, що наведені на рис. 9.

Суми в колонці «Заборгованість всього» (крок 
1) повинні містити тенденцію значень «0,00». За цих 
умов податковий борг відсутній. У випадку, коли тен-
денція порушується і в зазначеній колонці присутня 
будь-яка додатна цифра, – це свідчить про можливий 
податковий борг у ФОП. Крок 2 відображає значен-
ня стовпчика «Переплата». Сума в даному стовпчику 

повинна бути більша нуля, нуль або пуста клітинка. 
Якщо моніторинг Кроку 1 та 2 на рис. 9 відповідає 
зазначеним умовам, можна вважати, що самопе-
ревірка ФОП щодо відсутності податкового боргу 
пройдена успішно, та платник податку виконав свої 
зобов’язання. 

ВИСНОВКИ
Алгоритми самоперевірки відсутності податко-

вого боргу ФОП дають можливість моніторити стан 
заборгованості платника перед податковими органа-
ми держави. Сформовані алгоритми забезпечать по-
слідовну перевірку ключових вимог законодавства 
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Новини
ЕК для громадян

Перегляд звітності

Введення звітності

Листування з ДПС

Вхідні/вихідні
документи

Облікові дані платника

Головна ПереглядСтан розрахунку з бюджетом

Платіж 50 18050400 00

Назва податку ЄДИНИЙ ПОДАТОК З ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Експорт в Excel

№ Дата
операції

Код
операції

Назва операції Сума операції

Нараховано
за податковими
зобов’язаннями

КРОК 2

КРОК 1

КРОК 3

Сплачено/
повернуто

Заборгованість
всього

Нараховано пені Залишок
несплаченої пені Переплата

Ваша сума Ваша сума0,00 0,00Ваша сума
Допомога
Повідомити
про помилку

3 17919.11.2020

Нарах. плат. самост. оп. за
квартал (декл. терм. спл. пот.
рік) № 9272583942 від
21.10.2020. тер. спл. 19.11.2020

Рис. 8. Інформаційне вікно історичних даних нарахування та сплати єдиного податку ФОП
Джерело: складено на основі [6].

Рис. 9. Інформаційне вікно історичних даних нарахування та сплати єдиного податку ФОП
Джерело: складено на основі [6].

щодо перебування на спрощеній системі оподаткуван-
ня та нівелюють ризик її втрати. Особливо актуальним 
дане питання стає в умовах локдауну та непередбаче-
них графіків роботи податкових органів держави.       
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