
Який документ необхідно пред’явити іноземцю для підтвердження 

перетину кордону у випадку подання заяв за ф. № 1ДР або за ф. № 5ДР до 

контролюючого органу та отримання документа, що засвідчує 

реєстрацію у ДРФО - платників податків? 
 

ЗІР, категорія 119.09 

Відповідно до п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року  

№ 2755-VI із змінами та доповненнями та п. 1 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), 

фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до 

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр), 

зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого 

органу облікову картку фізичної особи - платника податків за формою № 1ДР (далі - 

Облікова картка за ф. № 1ДР) (додаток 2 до Положення № 822), яка є водночас заявою для 

реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який 

містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату 

народження, місце народження, місце проживання, громадянство). 

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки                 

за ф. № 1ДР документ, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, та 

засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою 

(після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки 

на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні). 

Реєстрація іноземців та осіб без громадянства та/або видача документа, що засвідчує 

реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється відносно осіб, які 

перебувають на території України на законних підставах, встановлених Законом України 

від 22 вересня 2011 року № 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» (далі – Закон № 3773), Законом України від 08 липня 2011 року № 3671-VI 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», та з 

урахуванням вимог Порядку продовження строку перебування та продовження або 

скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на 

території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 

2012 року № 150, та Порядку обчислення строку тимчасового перебування в Україні 

іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, затвердженого наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 20 липня 2015 року № 884, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05 серпня 2015 року за № 944/27389 (п. 5 розд. VII 

Положення № 822). 

Згідно з п. 1 ст. 9 Закону № 3773 іноземці та особи без громадянства в’їжджають в 

Україну за наявності визначеного Законом № 3773 чи міжнародним договором України 

паспортного документа та одержаної у встановленому порядку візи, якщо інше не 

передбачено законодавством чи міжнародними договорами України. Це правило не 

поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон 



України з метою визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту чи отримання притулку.  

Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну, 

здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України органами охорони 

державного кордону. Вона полягає в проставленні в паспортному документі та/або 

імміграційній картці іноземця або особи без громадянства чи в інших документах, 

передбачених законодавством, відмітки «В’їзд» (далі – відмітка), внесення відомостей про 

іноземця або особу без громадянства, їх паспортних даних до відповідного реєстру. 

Відмітка про реєстрацію іноземця або особи без громадянства в паспортному 

документі та/або імміграційній картці або інших передбачених законодавством України 

документах дійсна на всій території України незалежно від місця перебування чи 

проживання іноземця або особи без громадянства на території України. 

Враховуючи викладене, іноземці та особи без громадянства, при поданні до 

відповідного контролюючого органу Облікової картки за ф. № 1ДР (заяви про внесення 

змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за ф. № 5ДР) та/або 

отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, для підтвердження 

законності перебування їх на території України, пред’являють паспортний документ 

іноземця, а також відмітку про перетинання державного кордону, яка проставляється в 

паспортному документі та/або імміграційній картці під час в’їзду в Україну, та 

засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого паспортного 

документа українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого 

перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на 

тимчасове проживання в Україні). 


