
Який контролюючий орган проводить заходи щодо зняття з обліку у зв’язку із 

припиненням, якщо ЮО протягом року змінила місцезнаходження, що пов’язано 

зі зміною адміністративного району? 

 

ЗІР, категорія 119.07 

У зв’язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків контролюючі органи 

відповідно до п. 11.5 розд. XI 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) зі змінами (далі – Порядок), 

розпочинають та проводять процедури, передбачені розд. XI Порядку, у разі одержання хоча 

б одного з таких документів (відомостей):  

 заяви за ф. № 8-ОПП від платника податків, поданої згідно з пп. 11.2 - 11.4 розд. XI 

Порядку; 

 відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) 

запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними 

органу про припинення юридичної особи; 

 відомостей з ЄДР чи Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 

повідомлення органу державної реєстрації про припинення (закриття) відокремленого 

підрозділу; 

 судових рішень або відомостей з ЄДР, іншої інформації щодо прийняття судом рішень 

про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом 

платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення 

юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів 

платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків. 

У разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання - платника податків 

процедура взяття його на податковий облік в контролюючому органі за новим 

місцезнаходженням (місцем проживання) (основним місцем обліку) проводиться протягом 

одного місяця після отримання таким контролюючим органом даних про зміну 

місцезнаходження (місця проживання) платника податків (п.10.5 розд. Х Порядку). 

Враховуючи викладене вище, координацію заходів щодо зняття з обліку юридичної 

особи у зв’язку з припиненням, яка протягом року змінила місцезнаходження, що пов’язано 

зі зміною адміністративного району, у тому числі формування, видачу та направлення 

відомостей та довідок, передбачених розд. XI Порядку, проводить контролюючий орган, у 

якому платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку на момент 

отримання відомостей (документів), визначених п. 11.5 розд. XI Порядку. 


