Як отримати послугу
Онлайн
1. Вам знадобиться електронний підпис (кваліфікований електронний
підпис).
2. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) у кабінеті
громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
3. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги. Уся важлива інформація
вже зберігається в системі – ви маєте лише перевірити чи вона вірна та
підписати заяву за допомогою вашого електронного підпису.

4. Підписану заяву буде автоматично надіслано до реєстратора,
інформацію про закриття буде також надіслано до податкової служби.
5. Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення
про закриття ФОПа з’явиться у кабінеті та буде відправлено електронною
поштою.

Офлайн
1. Вам знадобиться номер платника податків (Реєстраційний номер
облікової картки платника податків – РНОКПП) – це те ж саме, що раніше
називалося ідентифікаційним номером. Якщо ви не оформлювали номер
платника податків за релігійними переконаннями, у паспорті має бути
відмітка про право використовувати його номер і серію замість номеру
платника податків або додатку до ID картки в якому є така відмітка.
2. Заяву треба подати до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Послуга безкоштовна.

3. Для цього заповніть та підпишіть заяву, завантаживши її форму – тут.
4. Якщо ви не можете відвідати ЦНАП особисто, заяву можна надіслати
поштою. У цьому випадку підпис на вашій заяві має бути засвідчено
нотаріально.

Результат

Реєстратор вносить інформацію про закриття ФОПу до Єдиного
державного реєстру та інформує податкову службу, де було
зареєстровано фізичну особу-підприємцем, що цей ФОП закрито.
Якщо ви працювали зі спрощеною системою оподаткування, вас буде
виключено з реєстру платників єдиного податку й реєстру платників
ПДВ. З цього моменту ваш ФОП вважається закритим.

Наступні кроки
На жаль, закрити ФОП дещо складніше, ніж зареєструвати. Ми працюємо
над тим, щоб спростити процес, та наразі вам доведеться знятися з обліку
у Центрі обслуговування платників податків за місцем реєстрації.

Зверніть увагу!
Щоб закрити ФОП, ви маєте сплатити податки й надати податкову звітність.
Залежно від вашої системи оподаткування умови подання звітності й
вимоги будуть дещо відрізнятися:
Якщо ви працювали за спрощеною системою оподаткування, ви маєте
сплатити єдиний податок за місяць, у якому закрили ФОП, або за квартал,
якщо були у 3-й групі єдиного податку. Після сплати треба подати
декларацію платника єдиного податку за квартал, у якому було закрито

ФОП (наприклад, якщо ви припинили діяльність ФОПу в травні, слід подати
декларацію за 2-й квартал). Подати декларацію можна протягом 40-ка днів
після закінчення кварталу. Це можна зробити онлайн у Кабінеті платника
податків.

Якщо ви працювали за загальною системою оподаткування, ви маєте
подати ліквідаційну звітність про майновий стан і доходи протягом 30-ти
днів після закриття ФОПу. Ця звітність подається за період з початку року
до дня, коли ви закрили ФОП. Протягом 10-ти днів після подання звітності
ви маєте сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
Ліквідаційну звітність можна подати онлайн у Кабінеті платника податків.
Незалежно від вашої системи оподаткування ви маєте сплатити Єдиний
соціальний внесок за місяць, у якому закрили ФОП і протягом 30-ти днів
подати ліквідаційну звітність з єдиним соціальним внеском за період з
початку року до дня закриття ФОПу. Ліквідаційну звітність можна подати
онлайн у Кабінеті платника податків.
Крім сплати податків й подання звітності важливо:
Якщо ви маєте ліцензію (наприклад, на продаж алкоголю або сигарет) – її
слід анулювати.
Якщо ви маєте підприємницький банківський рахунок – його слід закрити.

