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Національний банк України розглянув Ваш запит від 04.05.2017, 
надісланий на адресу Державної фіскальної служби України, та надає відповідь 
щодо питань 1, 2, порушених у запиті.  

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України”  
Національний банк України встановлює правила проведення банківських 
операцій для банків. Враховуючи це, надаємо таку інформацію. 

Згідно із статтею 42 Господарського кодексу України (далі – Кодекс) 
підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 
господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 
одержання прибутку. Статтею 44 Кодексу визначено, що підприємництво 
здійснюється на основі, зокрема, вільного розпорядження прибутком, що 
залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, 
передбачених законом.  

Статтею 51 Цивільного кодексу України встановлено, що до 
підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові 
акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не 
встановлено законом або не випливає із суті відносин.  

Режим поточних рахунків суб’єктів господарювання1 регулюється главою 
5 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 
національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління 
Національного банку України від 12.11.2003 №492 (далі – Інструкція), якою 
встановлено, що за поточними рахунками, які відкриваються банками 
суб’єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види 
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розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог 
законодавства України.  

При цьому, відкриття поточних рахунків фізичним особам для власних 
потреб регулюється главою 6 Інструкції.  

На поточний рахунок, відкритий для власних потреб, фізичній особі-
підприємцю дозволяється здійснити перерахування з поточного рахунку, 
відкритого для здійснення підприємницької діяльності доходу (прибутку) у 
національній валюті, отриманого від провадження підприємницької діяльності 
на території України, після сплати податків, зборів та інших платежів, 
передбачених законом (пункт 7.8 глави 7 Інструкції).  

Зауважуємо, що згідно з пунктом 7.7 глави 7 Інструкції, забороняється 
використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, 
пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.  

Враховуючи вищевикладене, фізична особа-підприємець має право 
використовувати кошти з поточного рахунку суб’єкта господарювання  
виключно для здійснення підприємницької діяльності. 

Звертаємо Вашу увагу, що надане роз’яснення стосується виключно 
діяльності банків. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Головний бухгалтер -                    Б. В. Лукасевич 
директор Департаменту  
бухгалтерського обліку 
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