
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: 

tax.gov.ua. 

Інформаційно-довідковий департамент  ДПС України: 0-800-501-007 

. 

"Гаряча лінія" ДПС України: "Пульс": 0-800-501-007  (напрямок  «4») 

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-007 

(напрямок «2») 

 
Підготовлено до друку ГУ ДПС у Тернопільській області  

листопад – 2022, наклад 50 прим. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України (далі – 

ПКУ) з метою проведення податкового контролю платники податків 

підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за 

місцезнаходженням відокремлених підрозділів юридичних осіб (основне 

місце обліку). 

Взяття на облік відокремлених підрозділів юридичної особи 

здійснюється відповідно до ст. 64 ПКУ, Порядку обліку платників податків 

і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

09.12.2011 №1588 (далі – Порядок №1588), та Порядку обліку платників 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 

№1162. 

Відповідно до п. 3.1 розд. ІІI Порядку №1588 взяття на облік за 

основним місцем обліку відокремлених підрозділів юридичної особи як 

платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється після 

проведення державної реєстрації створення відокремлених підрозділів 

юридичної особи згідно із Законом України від 15 травня 2003 року №755-

IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» (далі – Закон №755). 

Підставою для взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних 

осіб за основним місцем обліку в контролюючому органі відповідно до п. 

3.2 розд. ІІІ Порядку №1588 є надходження до контролюючого органу 

відомостей з ЄДР про державну реєстрацію створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи. 

Згідно з п. 20 частини другої ст. 9 Закону №755 в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань (далі – ЄДР) містяться такі відомості про 

відокремлені підрозділи юридичної особи: 

ідентифікаційний код відокремленого підрозділу; 

найменування відокремленого підрозділу; 

місцезнаходження відокремленого підрозділу; 

види діяльності відокремленого підрозділу; 

відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім’я, 

по батькові, посада, дата народження, дата призначення та реєстраційний 

номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта, інформація для здійснення зв’язку з 

керівником відокремленого підрозділу (телефон та/або адреса електронної 

пошти)), наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 

особи; 

відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, 

дата народження, посада, контактний номер телефону та інші засоби 

зв’язку – для відокремленого підрозділу громадського формування; 

відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної 

особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або 

перетворення, до юридичної особи – правонаступника; 

інформація для здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом: 

телефон та адреса електронної пошти. 

Взяття на облік платника податків за основним місцем обліку 

контролюючим органом проводиться у день отримання відомостей з ЄДР, 

наданих згідно із Законом №755 та здійснюється за датою внесення даних 

до Єдиного банку даних юридичних осіб за номером, який відповідає 

порядковому номеру реєстрації відповідних відомостей у журналі за 

формою № 2-ОПП. 

Пунктом 3.9 розд. III Порядку №1588 визначено, що дані про взяття 

на облік відокремлених підрозділів юридичної особи як платників податків 

і зборів у контролюючих органах передаються до ЄДР у день взяття їх на 

облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про 

взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у 

якому платника податків взято на облік. 

Взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб як 

платників податків і зборів у контролюючих органах підтверджується 

відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Міністерства 

юстиції України відповідно до Закону №755. 

Крім того, повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, 

пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за 

формою №20-ОПП (додаток 10 до Порядку №1588) подається протягом 10 

робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого 

органу за основним місцем обліку платника податків. 

 

 

 
Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України 

https://t.me/tax_gov_ua 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу 

«InfoTAX» 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A
https://t.me/infoTAXbot

