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Тема: Юридичні наслідки припинення підприємницької діяльності  громадян і 

юридичних осіб 

Мета: охарактеризувати юридичні наслідки припинення підприємницької діяльності  

громадян і юридичних осіб; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, 

мислення; виховувати повагу до  спеціальності та правову культуру 

Хід уроку:  

Як припинити підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця 

    Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, підприємець 

подає державному реєстратору заяву про державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за формою12 (Затверджено 

Наказом Мін'юст України від 18.11.2016 № 3268/5) та пред'являє документ, який посвідчує 

особу (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або 

паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на 

постійне чи тимчасове проживання). 

   У випадку подання документів уповноваженою особою, відомості про яку відсутні в 

Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу 

(нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. 

   Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення 

реєстраційних дій, які не передбачені ч. 4 ст. 18 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

   За результатом наданих документів, державний реєстратор протягом 24 годин після 

надходження документів, поданих для реєстрації припинення юридичної особи 

зобов'язаний внести відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань та надсилає цю інформацію до податкової, органів 

статистики, Пенсійного фонду. 

   Фіскальний орган зобов'язаний після отримання інформації від державного реєстратора 

про припинення діяльності фізичної особи-підприємця анулювати статус платника єдиного 

податку (у випадку наявності його у підприємця). Тому, для зняття з обліку в державній 

фіскальній службі, ФОП повинен подати заяву про відмову від спрощеної системи 

оподаткування згідно порядку подання заяви про застосування спрощеної системи 

оподаткування (Наказ Мінфін України від 20.12.2011 № 1675). У заяві про припинення 

підприємницької діяльності Заявник зазначає відомості про дату (період) припинення 

платником єдиного податку провадження господарської діяльності (п.7 пп. 298.3.1 

Податкового кодексу України). 

   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. 

 



 Питання для самоперевірки:  

1.  Які дії повинен вчинити фізичної особи-підприємця для припинення підприємницької 

діяльності? 

 2.  Що повинен анулювати фіскальний орган зобов'язаний після отримання інформації від 

державного реєстратора про припинення діяльності фізичної особи-підприємця? 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  

Рекомендована література: Корнєєв Ю.В. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Іванова Є. П. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Підприємницьке право: Підручник /Старцев О. В. та ін.-К.: Либідь, 

2016. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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