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1
Так, може

Так, можна отримати дохід на особисту картку, а потім 

перевести кошти на рахунок ФОП

Ні, не може

Чи може покупець оплатити товари/послуги ФОПу на 
особисту картку?

А

Б

В



2
ФОП має право витрачати кошти з підприємницького 

рахунку на власний розсуд 

На витрати, пов’язані з їх підприємницькою діяльністю 

На жодні з перелічених, кошти необхідно перерахувати на 

особистий рахунок 

На які потреби ФОП має право витрачати кошти з 
підприємницького рахунку:

А

Б

В



3
ФОП має право витрачати кошти з карти ключ на власний розсуд 

На витрати, пов’язані з їх підприємницькою діяльністю 

На жодні з перелічених, кошти необхідно перерахувати на підприємницький 

рахунок 

На жодні з перелічених, кошти необхідно перерахувати на особистий рахунок 

На які потреби ФОП має право витрачати кошти з карти-ключ:

А

Б

В

Г



4
Так

Ні

За період з 01.07.2021 по 01.08.2021 на особисту картку ФОП 
надходження за надані послуги склали 62 700 грн, чи попадає 
даний ФОП під Фінмоніторинг?

А

Б



5
Так

Ні

ФОП отримав 70 000 грн на карту- ключ, чи попадає даний 
ФОП під Фінмоніторинг?

А

Б



6
Номер картки або рахунок IBAN

Карта - ключ або номер картки

IBAN або карта- ключ

У якому вигляді необхідно подавати інформацію для оплати 
клієнтам:

А

Б

В



7
ФОП стає податковим агентом та повинен сплатити з суми 

винагороди ПДФО та ВЗ

Наслідків немає, так як оплата була проведена з особистої 

картки

ФОП сплатив кошти фізособі з особистої картки, які наслідки:

А

Б



8
ФОП стає податковим агентом та повинен сплатити з суми 

винагороди ПДФО та ВЗ

Наслідків немає, так як оплата була проведена з 

розрахункового рахунку ФОП

ФОП оплатив кошти фізособі з карти ключ, яка прив’язана до 
рахунку, які наслідки:

А

Б



9
ФОП стає податковим агентом та повинен сплатити з суми 

винагороди ПДФО та ВЗ

При перевірці дані операції можуть оцінити як скриті трудові 

відносини, ФОП очікує штраф за неоформлених співробітників

Наслідків немає

ФОП протягом кварталу сплачував винагороду фізособі за 
надані ним послуги, які можуть бути наслідки:

А

Б

В


