
До якого контролюючого органу необхідно подавати письмове 

звернення щодо отримання довідки-підтвердження статусу 

податкового резидента України фізичній особі, яка має місце 

реєстрації на тимчасово окупованій території або території населених 

пунктів на лінії зіткнення та отримала довідку про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи? 
ЗІР, категорія 140.06 

Відповідно до частини першої ст. 16 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV 

«Про міжнародні договори України» зі змінами та доповненнями міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші 

органи державної влади, до відання яких віднесені питання, що регулюються міжнародними 

договорами України, забезпечують дотримання і виконання зобов’язань, взятих за 

міжнародними договорами України, стежать за здійсненням прав, які випливають з таких 

договорів для України, і за виконанням іншими сторонами міжнародних договорів України 

їхніх зобов’язань. 

З метою застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного 

оподаткування юридичних та фізичних осіб України, які отримують доходи за межами 

України, органи ДФС за місцезнаходженням юридичних осіб (місцем проживання фізичних 

осіб) видають довідку-підтвердження статусу податкового резидента України, форма якої 

встановлена наказом ДПА України від 12.04.2002 № 173 «Про підтвердження статусу 

податкового резидента України» зі змінами та доповненнями (далі – Наказ № 173). 

Пунктом 2 Наказу № 173 встановлено, що довідку-підтвердження статусу податкового 

резидента України видає державна податкова інспекція за місцезнаходженням юридичної 

особи (місцем проживання фізичної особи) на своєму бланку протягом 10-ти робочих днів з 

моменту подання письмового звернення такої особи. 

Законом України від 11 грудня 2003 року № 1382-IV «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 1382) 

визначено порядок реєстрації місця проживання фізичних осіб в Україні та перелік 

документів, що підтверджують її здійснення. 

Абзацом одинадцятим ст. 3 Закону № 1382 встановлено, що реєстрація – внесення 

інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про 

місце проживання/перебування фізичної особи, із зазначенням адреси житла/місця 

перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. 

Документи, до яких вносяться відомості про місце проживання, – паспорт громадянина 

України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, 

посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує 

додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (абзац дев’ятий ст. 3 

Закону № 1382). 



Згідно з частиною першою ст. 4 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зі змінами та доповненнями 

факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи (далі – Довідка), що діє безстроково, крім випадків, передбачених ст. 12 

цього Закону. Така Довідка видається структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01 жовтня 2014 року № 509 із змінами та доповненнями. 

Пунктом 70.7 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із 

змінами та доповненнями передбачено, що фізичні особи - платники податків зобов’язані 

подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової 

картки протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за 

формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику. 

Пунктом 1 розд. IX Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі 

фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

29.09.2017 № 822 (далі – Положення), визначено що фізичні особи - платники податків 

зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до 

облікової картки фізичної особи - платника податків або повідомлення фізичної особи, яка 

через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і 

мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання 

заяви за формою № 5ДР або № 5ДРП відповідно. 

Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до 

контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни 

місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, 

які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені 

заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу (п. 2 розд. IX 

Положення). 

Таким чином, фізична особа, яка має місце реєстрації на тимчасово окупованій території 

або території населених пунктів на лінії зіткнення та отримала Довідку, може подати 

письмове звернення щодо отримання довідки-підтвердження статусу податкового резидента 

України до контролюючого органу за місцем проживання як тимчасового переселенця. При 

цьому такою фізичною особою повинно бути проінформовано контролюючий орган про 

зміну місця проживання шляхом подання заяви за формою № 5ДР або № 5ДРП та внесено 

відомості про зміну місця проживання відповідно до Закону № 1382. 


