ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ГУ ДПС у Тернопільській
області
від 13.05.2021 №451

Реєстрація платника єдиного податку
Найменування суб’єкта
надання адміністративної
Головне управління ДПС у Тернопільській області
послуги, місцезнаходження,
46003 м. Тернопіль, вул. Білецька,1, тел. 0 352 434 642,
телефон, адреса електронної
субсайт: https://tr.tax.gov.ua/
пошти та вебсайта
Місця прийому суб’єктів м. Тернопіль, вул. Білецька,1
звернень
м. Бережани, вул. Шевченка, 15
м. Борщів, вул. Ярослава Кондри, 5
м. Бучач, вул. Галицька, 11
смт. Гусятин, вул. Суходільська, 2а
м. Заліщики, вул. Ст. Бандери, 15 б
м. Збараж, вул. Б.Хмельницького, 1
м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 42
смт. Козова, вул. Грушевського, 48
м. Кременець, вул. У. Самчука, 6
м. Ланівці, вул. Незалежності, 19а
м. Монастириськ, вул. Шевченка,19
смт. Підволочиськ, вул. Зелена, 1
м. Підгайці, майдан Незалежності, 10/3
м. Теребовля, вул. Т. Шевченка, 26
м. Чортків, вул. Шевченка, 23
м. Шумськ, вул. Українська, 57
Режим роботи
Понеділок - четвер: з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
П’ятниця: з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
Перерва: 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.
Умови (підстави) отримання
адміністративної послуги
Перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них

Відповідність заявника вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV
Податкового кодексу України
Заява про застосування спрощеної системи оподаткування.
Суб’єкти господарювання, які є платниками інших податків і зборів та
реєструються платниками єдиного податку першої – третьої груп, до заяви
додають розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує
року переходу на спрощену систему оподаткування.
Заява про застосування спрощеної системи оподаткування та розрахунок
доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на
спрощену систему оподаткування подаються за формою, затвердженою
наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308 "Про
затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи
оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту
про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з
реєстру платників єдиного податку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 24.09.2019 за № 1054/34025.
У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:
1) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в
установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків);
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2) податкова адреса суб’єкта господарювання;
3) місце провадження господарської діяльності;
4) обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з
КВЕД ДК 009:2010;
5) обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або
зміна групи та ставки єдиного податку;
6) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою –
підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність
працівників у юридичної особи;
7) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування
Порядок та спосіб подання Заява подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси в
документів, необхідних для один із таких способів:
отримання адміністративної поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
послуги
безпосередньо до контролюючого органу;
засобами
інформаційно-телекомунікаційної
системи
"Електронний
кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (розділ
"Листування з ДПС");
державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію
Платність надання
Безоплатно
адміністративної послуги
Строк надання
2 робочі дні*
адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови Невідповідність суб’єкта господарювання вимогам статті 291 Податкового
у наданні адміністративної кодексу України.
послуги
Наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті
реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку,
непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до
такої реорганізації.
Недотримання вимог підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298
Податкового кодексу України
Результат надання
Внесення до реєстру платників єдиного податку записів про реєстрацію
адміністративної послуги суб’єкта господарювання як платника єдиного податку
Способи отримання
Відомості, що містяться в реєстрі платників єдиного податку, надаються у
результату
вигляді:
безоплатного доступу через вебпортал ДПС (tax.gov.ua) та засобами
інформаційно-телекомунікаційної
системи
"Електронний
кабінет"
(cabinet.tax.gov.ua) до відомостей з реєстру, які є актуальними на момент
запиту;
витягу з реєстру платників єдиного податку (надається за окремим
запитом)
Акти законодавства, що Податковий кодекс України (ст.ст. 298, 299).
регулюють порядок та
Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308 "Про
умови надання
затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи
адміністративної послуги оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту
про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з
реєстру платників єдиного податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 24.09.2019 за № 1054/34025
Довідкова інформація
Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та зразок заяви, що
подається для її отримання, розміщено у підрозділі "Адміністративні
*

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ Закону України від 17 березня 2020 року № 530-IX "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID19)" з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків надання адміністративних послуг, визначених законом. Від дня
припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
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послуги" розділу "Діяльність" субсайта суб’єкта надання адміністративної
послуги.
Про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДПС можна
повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок "5" та натисніть "1"),
залишити повідомлення про можливі факти вчинення працівниками органів
ДПС корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону України "Про запобігання корупції" можна за вказаним
номером телефону (напрямок "5" та натисніть "2")

