
Який порядок отримання ФО – громадянином України або її 

представником документа, що засвідчує реєстрацію ФО в ДРФО – 

платників податків, у разі його втрати (зіпсування) (у т.ч. якщо 

паспорт громадянина України також втрачений)? 
 

ЗІР, категорія 119.09 

Відповідно до п. 70.9 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року  

№ 2755-VI із змінами та доповненнями до п. 7 розд. VII Положення про реєстрацію 

фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення № 822) за 

зверненням фізичної особи, її представника контролюючий орган видає документ, що 

засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків (додаток 3)), 

відповідно до порядку, визначеного цим Положенням (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової 

картки платника податків. 

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника 

податків) (додаток 3 до Положення № 822), надається протягом трьох робочих днів з дня 

звернення фізичної особи, її представника до контролюючого органу за місцем 

проживання фізичної особи. 

Громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або 

тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за 

отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого 

контролюючого органу. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до 

п’яти робочих днів. 

За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може 

бути виданий її представнику за наявності документа, що посвідчує особу такого 

представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким 

зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого 

документа (після пред’явлення повертається) та її копії. 

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичної особи, яка 

проживає або перебуває за кордоном та не може прибути до відповідного контролюючого 

органу в Україні, може бути надісланий до закордонної дипломатичної установи України 

за місцезнаходженням особи за кордоном або за письмовим клопотанням особи на вказану 

нею адресу за кордоном. 

Частиною дев’ятою ст. 16 Закону України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (зі змінами) 

перебачено, що замість втраченого або викраденого документа (у т.ч. паспорта 



громадянина України) уповноважений суб’єкт, якщо інше не передбачено цим Законом, 

після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його 

втрату або викрадення, оформляє та видає новий документ. 

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта 

громадянина України здійснюється відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, 

пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта 

громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2015 р. № 302 (зі змінами). 

Згідно з п. 70.7 ст. 70 Кодексу та п.1 розд. IX Положення № 822 фізичні особи – 

платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну 

даних, які вносяться до Облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін 

шляхом подання Заяви за формою № 5ДР (додаток 12 до Положення № 822). 

Таким чином, у разі втрати документа, що засвідчує реєстрацію в Державному 

реєстрі з одночасною втратою паспорта громадянина України, фізичній особі для 

отримання такого документа необхідно: 

 отримати в установленому порядку новий паспорт громадянина України, 

замість втраченого або викраденого;  

 звернутися до контролюючого органу за місцем проживання або до будь-

якого контролюючого органу (якщо тимчасово перебуває за межами 

населеного пункту проживання або не має постійного місця проживання в 

Україні) та пред’явити паспорт; 

 у разі необхідності подати заяву про внесення змін до Державного реєстру за 

формою № 5ДР. 

На документі, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, слово «Дублікат» не 

друкується. 


