ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
№12

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
ДПС у Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі
від 11.05.2021 №169
(зі змінами, внесеними наказом
Головного управління ДПС у
Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі від 14.12.2021
№428)

Реєстрація платника єдиного податку
Найменування суб’єкта
надання адміністративної
послуги, місцезнаходження,
телефон, адреса електронної
пошти та вебсайта
Місця прийому суб’єктів
звернень

Головне управління ДПС у Херсонський області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі
73022, м. Херсон, просп. Ушакова, 75, (0552) 42-15-01,
https://kherson.tax.gov.ua/

Головне управління ДПС у Херсонський області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі
м. Херсон, просп. Ушакова, 75
Центри обслуговування платників, створених в державних податкових
інспекціях:
м. Нова Каховка, вул. Горького, 11-а
м. Берислав, вул.1 Травня, 234;
смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, 143;
смт. Велика Лепетиха, вул. Соборна, 10;
смт. Верхній Рогачик, вул. Владичанського, 2;
смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 21;
смт. Горностаївка, вул. Торгова, 4;
м. Каховка, вул. Олеся Гончара, 13;
смт. Нововоронцовка, вул. Суворова, 2
м. Херсон, вул. І.Кулика,143-а
м. Скадовськ, вул. Гагаріна, 62;
смт. Каланчак, вул. Михайлівська, 37;
смт. Чаплинка, вул. Паркова, 3;
м. Олешки, вул. Пароходна, 32;
м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків, 60
смт. Новотроїцьке, вул. Гагаріна, 14;
смт. Нижні Сірогози, вул. Садова, 12;
смт. Іванівка, вул. Соборна, 7
смт. Білозерка, вул. Свободи, 83;
м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 19
Режим роботи
Понеділок – четвер: з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
П’ятниця : з 8 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
Перерва - з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.
Умови (підстави) отримання Відповідність заявника вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV
адміністративної послуги Податкового кодексу України
Перелік документів,
Заява про застосування спрощеної системи оподаткування.
необхідних для отримання Суб’єкти господарювання, які є платниками інших податків і зборів та
адміністративної послуги, а реєструються платниками єдиного податку першої – третьої груп, до заяви
також вимоги до них
додають розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує
року переходу на спрощену систему оподаткування.
Заява про застосування спрощеної системи оподаткування та розрахунок
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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);
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
регулюють порядок та
умови надання
адміністративної послуги

Довідкова інформація
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Податковий кодекс України (ст.ст. 298, 299).
Наказ 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", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 24.09.2019 за № 1054/34025
Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та зразок заяви, що
подається для її отримання, розміщено у підрозділі "Адміністративні
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")

