
Як відобразити витрати у 
типовій формі обліку та 
Декларації

Класифікація витрат ФОП-
загальносистемника

Назва

Вартість придбаних 
ТМЦ, що реалізовані 
або використані у 
виробництві 
продукції (пп. 177.4.1 
ПК)

Витрати на оплату 
праці та 
нарахування на 
заробітну плату (пп. 
177.4.2 ПК)

6

7

5

6

Що записувати
додатку Ф2 

Декларації (розділ І)
у типовій формі 

обліку

№ графи

 Сировина і матеріали, 
куповані 
напівфабрикати, 
будматеріали, 
запчастини, 
комплектувальні вироби, 
що використали у 
виробництві;

 реалізовані товари;
 паливо та енергія;
 будматеріали;
 тара і тарні матеріали;
 інші матеріали, що їх 

можна віднести на 
конкретний об’єкт 
витрат


 Оплата праці 
працівників, що 
перебувають у трудових 
відносинах з 
підприємцем;

 ЄСВ, нарахований на 
зарплату таких 
працівників;

 оплата перших п’яти днів 
лікарняних (ЗІР, 
категорія 104.05);

 оплата робіт виконаних 
за договорами цивільно-
правового характеру



Назва

Витрати на оплату 
податків, зборів

Інші витрати (пп. 
177.4.4 ПК)

8

9

7 

7

Що записувати
додатку Ф2 

Декларації (розділ І)
у типовій формі 

обліку

№ графи

Витрати на:

Витрати на:

Виняток:

витрати на утримання 
основних засобів 
подвійного призначення 
зазначених у абзацах 8 — 
10 пп. 177.4.6 ПК: земельних 
ділянок, об’єктів житової 
нерухомості, легкових 
автомобілей (пп. 177.4.5 ПК)


 відрядження найманих 
працівників;

 послуги зв’язку;
 рекламу;
 розрахунково-касове 

обслуговування;
 оренду;
 ремонт і експлуатацію 

майна, у т. ч. поточний 
ремонт основних 
засобів;

 платежі за ліцензії, 
пов’язані з 
провадженням певних 
видів діяльності;

 транспортування 
продукції;

 вартість послуг, прямо 
пов’язаних із 
виробництвом товарів, 
виконанням робіт, 
наданням послуг;

 витрати на ліквідацію 
основних засобів (у 
частині залишкової 
вартості) (абз. 2 пп. 177.4.6 
ПК);

 придбання малоцінних 
необоротних 
матеріальних активів 
(ЗІР, категорія 104.05);

 придбання 
канцелярських товарів 
(ЗІР, категорія 104.05)

 суми сплаченого за себе 
єдиного внеску (ЗІР, 
категорія 104.08)

 суми сплачених за себе 
податків, зборів, ЄСВ;

 оплату ліцензії, дозволу 



Назва

Амортизаційні 
витрати (пп. 
177.4.6 ПК)

10

Що записувати
додатку Ф2 

Декларації (розділ І)
у типовій формі 

обліку

№ графи

Амортизація витрат на:

 придбання основних 
засобів;

 придбання 
нематеріальних 
активів;

 самостійне 
виготовлення 
основних засобів

 реконструкцію, 
модернізацію та інші 
види поліпшення 
основних засобів 
(крім поточного 
ремонту).


