
Протягом якого терміну передаються ІКП ЮО, їх відокремлених 

підрозділів, ФОП та самозайнятих осіб (осіб, які здійснюють 

незалежну професійну діяльність) у разі зміни місцезнаходження, 

пов’язаного зі зміною адміністративного району (перереєстрація) або 

переведення платника на обслуговування до контролюючому органу, 

що здійснює супроводження великих платників податків або 

навпаки? 
ЗІР, категорія 135.04 

Відповідно до п. 4 глави 1 розд. ІІ Порядку ведення органами Державної фіскальної 

служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до 

бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422                                

(далі – Порядок), при переведенні на обслуговування платника з одного органу ДФС до 

іншого (взяття на облік/зняття з обліку) у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця 

проживання) платника податків, пов’язаною зі зміною адміністративно-територіальної 

одиниці, підрозділ, який здійснює облік платежів та інших надходжень, заповнює пункт 

повідомлення щодо стану розрахунків платника з бюджетом та державними цільовими 

фондами. 

У день взяття на облік платника податків в органі ДФС за новим місцезнаходженням 

(місцем проживання) або після закінчення поточного бюджетного періоду (для юридичних 

осіб, які після зміни місцезнаходження повинні сплачувати визначені законодавством 

податки і збори за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року) 

відбувається автоматична передача інтегрованих карток платника (далі – ІКП) з 

попереднього місця обліку платника шляхом зміни реквізитів ІКП в частині кодів областей 

(Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), району відповідно до 

нового місця обліку платника з фіксацією події в реєстрі передачі ІКП між органами ДФС.  

За новим місцем обліку платника отримані ІКП відображаються в реєстрі отриманих ІКП. 

При переведенні на обслуговування платника з одного органу ДФС до іншого (взяття 

на облік/зняття з обліку) у разі ліквідації чи реорганізації органу ДФС, адміністративно-

територіальної реформи, зміни меж областей (Автономна Республіка Крим, області) 

(районів, міст) чи інших, не залежних від платника податків об’єктивних причин, унаслідок 

яких змінюється орган ДФС, в якому обліковується платник податків, здійснюються зняття з 

обліку платника податку в одному органі ДФС та взяття на облік в іншому відповідному 

органі ДФС. Переведення платників податків здійснюється на підставі переліку платників 

податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затвердженого відповідним органом ДФС 

вищого рівня. 

У день внесення до інформаційної системи в органі ДФС ознаки щодо належності до 

зазначеного переліку та зняття з обліку платника відбувається автоматична передача ІКП з 

попереднього місця обліку платника шляхом зміни реквізитів ІКП в частині кодів областей 

(Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), району відповідно до 

нового місця обліку платника з фіксацією події в реєстрі передачі ІКП між органами ДФС.  

За новим місцем обліку платника отримані ІКП відображаються в реєстрі отриманих ІКП. 



Відповідно до абзаців шостого, сьомого п. 64.7 ст. 64 Податкового кодексу України           

від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) зі змінами та доповненнями у разі 

прийняття рішення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову 

та митну політику, про переведення великого платника податків на облік у контролюючий 

орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий 

орган відповідні контролюючі органи зобов’язані протягом 20 календарних днів після 

прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника 

податків. 

Великий платник податків, щодо якого центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову і митну політику, прийнято рішення про переведення на облік у 

контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший 

контролюючий орган, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов’язаний 

сплачувати податки за місцем попереднього обліку у контролюючих органах, а подавати 

податкову звітність та виконувати інші обов’язки, передбачені ПКУ, за новим місцем обліку. 

Відповідно до частини восьмої ст. 45 Бюджетного кодексу України від 08 липня              

2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями (далі – БКУ) у разі зміни 

місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків сплата визначених 

законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої 

реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду. 

Платниками податків, на яких не розповсюджуються норми ст. 45 БКУ та п. 7.3            

розд. VІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 

22.04.2014 № 462), є, зокрема: відокремлені підрозділи юридичної особи; самозайняті особи 

(особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність). 

Таким чином, у разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного 

району (перереєстрація) або переведення платника на обслуговування до контролюючого 

органу, що здійснює супроводження великих платників податків або навпаки, автоматична 

передача ІКП з попереднього місця обліку платника до нового місця обліку платника з 

фіксацією події в реєстрі передачі ІКП між органами ДФС відбувається: 

 у день взяття на облік в органі ДФС за новим місцезнаходженням (місцем 

проживання) відокремлених підрозділів юридичної особи, самозайнятих осіб 

(осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність); 

 після закінчення поточного бюджетного періоду – для юридичних осіб (в тому 

числі великих платників податків), фізичних осіб – підприємців, які після зміни 

місцезнаходження повинні сплачувати визначені законодавством податки і 

збори за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного 

року. 


