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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 311 

«Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» та наказу Міністерства 

фінансів України від 14.11.2014 № 1127 «Про затвердження Змін до Порядку обліку 

платників податків» обслуговування платників податків, місцезнаходженням (місцем 

проживання) яких є тимчасово окупована територія, здійснюється Генічеською ОДПІ ГУ 

ДФС в Херсонській області. 

Пунктом 1 наказу Міністерства юстиції України від 25.11.2016 № 3359/5 «Про 

врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах 

декількох адміністративно-територіальних одиниць» (далі – Наказ № 3359/5) визначено, що 

державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання 

яких є, зокрема територія Автономної Республіки Крим, місто Севастополь, здійснюється 

незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання в межах України. 

Ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, 

місцезнаходженням/місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто 

Севастополь, забезпечує Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області (п. 

2 Наказу № 3359/5). 

Пунктом 67.1 ст. 67 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із 

змінами та доповненнями визначено, що підставою для зняття з обліку у відповідному 

контролюючому органі фізичної особи – підприємця є повідомлення про проведення 

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – 

підприємцем. 

Процедури зняття з обліку в контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених 

підрозділів, самозайнятих осіб визначені розд. ХІ Порядку обліку платників податків і 

зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588                   

(в редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462) (далі – Порядок            

№ 1588). 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи не 

припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не 

змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх 

невиконання (п.п. 4 п. 11.18 розд. ХІ Порядку № 1588). 



Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа 

продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа – платник податків, 

яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності (абзац перший п.п. 6           

п. 11.18 розд. ХІ Порядку). 

Платники податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово 

окупована територія України, обліковуються в Єдиному банку даних юридичних осіб або 

Реєстрі самозайнятих осіб з ознакою «суб’єкт вільної економічної зони «Крим». У разі зміни 

місцезнаходження (місця проживання) на (з) тимчасово окуповану(ої) територію(ї) України в 

Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб 

встановлюється/скасовується ознака «суб’єкт вільної економічної зони «Крим» (п. 1.5 розд. I 

Порядку № 1588). 

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження 

підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому 

органу декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються 

виключно доходи від проведення підприємницької діяльності (абзац другий п.п. 6 п. 11.18 

розд. ХІ Порядку № 1588). 

При цьому, абзацом третім п.п. 6 п. 11.18 розд. ХІ Порядку передбачено, що після 

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, 

місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, процедури та дії по зняттю з 

обліку самозайнятих фізичних осіб як платників податків у контролюючих органах, можуть 

проводитись за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних 

контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування. 


