Як зареєструвати ФОП?

Хто може бути ФОП?
Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено
законом, має фізична особа (за виключенням представників окремих
професій, посадовців, держслужбовців тощо) з повною цивільною
дієздатністю, тобто та, яка досягла 18-річчя.
Зареєструватися ФОПом може особа, яка не має повної цивільної
дієздатності, але досягла 16 років і хоче займатися підприємницькою
діяльністю. Для цього потрібно мати нотаріально засвідчену письмову
згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та
піклування.
Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за
умови її державної реєстрації у встановленому порядку. Якщо особа
розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши
відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі,
що вона не є підприємцем.

Реєстрація ФОП офлайн
Зверніться до державного реєстратора із документом, який посвідчує особу, та
реєстраційним номером облікової картки платника податків. Якщо останній не
оформлювали з релігійних переконань, знадобиться паспорт з відміткою про право
використовувати номер і серію паспорта замість ідентифікаційного коду або додаток до
ID картки в якому є така відмітка.
Заповніть заяву про державну реєстрацію ФОП, за формою, що міститься за цим
посиланням:
https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osibfizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan
Якщо не маєте змоги особисто звернутися до державного реєстратора, це можна
зробити через уповноваженого представника, або ж надіслати відповідну заяву про
державну реєстрацію ФОП поштою (у цьому випадку треба засвідчити свій підпис
нотаріально).

Реєстрація ФОП онлайн
Отримайте кваліфікований електронний
підпис. Перелік кваліфікованих надавачів
електронних довірчих послуг можна знайти
за посиланням
https://czo.gov.ua/caregistry.
Оберіть вид діяльності, якою плануєте
займатися. Інформацію про відповідні
КВЕДи можна знайти на офіційному сайті
Державної служби статистики України за
.
цим посиланням http://kved.ukrstat.gov.ua/.
. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо
вже зареєстровані) у кабінеті громадянина
на порталі державних послуг онлайн «Дія»
https://diia.gov.ua/.

Заповніть онлайн-форму на отримання
послуги. Також є можливість обрати систему
оподаткування — спрощену або додатково
зареєструватися платником податку на
додану вартість. Для цього потрібно зробити
окрему позначку у відповідній графі заяви
про державну реєстрацію.
Отримайте на електронну пошту
інформацію, що вас зареєстровано як ФОП.
У
відповідному
листі
міститиметься
детальна інструкція, як отримати виписку з
реєстру онлайн, а також, що потрібно
зробити для офіціалізації статусу платника
податків.

Додатково
Державна реєстрація ФОП є безкоштовною та має бути проведена протягом 24
годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

В державній реєстрації ФОП може бути відмовлено з наступних
підстав:
документи подано особою, яка не має
на це повноважень;
у ЄДР містяться відомості про судове
рішення щодо заборони у проведенні
реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення
розгляду
документів
протягом
встановленого строку;

документи подані до неналежного
суб’єкта державної реєстрації;
наявні
обмеження
на
зайняття
підприємницькою діяльністю, встановлені
законом;

наявність в ЄДР запису, що фізична
особа вже зареєстрована як ФОП;
подані документи суперечать вимогам
законів України.

