
Чи можна подати заяви за  ф. № 1ДР, № 5ДР та отримати РНОКПП в 

електронному вигляді? 
 

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), 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 № 1ДР) (додаток 2 до 

Положення), 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). 

Для заповнення Облікової картки № 1ДР, Заяви про внесення змін до Державного 

реєстру № 5ДР використовуються дані документа, що посвідчує особу (п. 2 розд. VII та п. 3 

розд. IX Положення). Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному 

реєстрі, фізична особа пред’являє документ, що посвідчує особу (п. 9 розд. VII Положення). 

Працівник контролюючого органу перед тим, як видати фізичній особі документ, що 

засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, зобов’язаний пересвідчитися, що в паспорті у 

формі книжечки відсутня відмітка про наявність у цієї особи права здійснювати будь-які 

платежі за серією та/або номером паспорта або таку відмітку скасовано (анульовано) та у 

паспорті у формі картки відсутній запис про відмову від реєстраційного номера облікової 

картки платника податків. Якщо фізична особа має у своєму паспорті відмітку про право 

здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, документ, що засвідчує 

реєстрацію у Державному реєстрі, вважається недійсним. 

Таким чином, оскільки при поданні заяв за ф. № 1ДР, № 5ДР та для отримання 

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізичній особі необхідно 

пред’явити документ, що посвідчує особу, то подання таких заяв в електронному вигляді не є 

можливим. 


