
Якою датою закриваються ІКП у разі зняття з обліку платника податків 

за неосновним місцем обліку? 
 

ЗІР, категорія 135.04 

Відповідно до п. 3 глави 1 розд. IІ 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, підрозділ, який 

здійснює облік платежів та інших надходжень, зокрема за неосновним місцем обліку закриває 

інтегровані картки платника (далі – ІКП) не пізніше наступного робочого дня після 

формування відомостей в частині тих податків і зборів, щодо яких відсутня заборгованість на 

відповідній території. 

Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої ІКП. 

У разі зняття з обліку платника податків за неосновним місцем обліку у зв’язку з 

відсутністю об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, в органі ДФС 

виконуються такі операції: 

 підрозділ, який здійснює адміністрування податків, зборів, та підрозділ, який 

здійснює погашення заборгованостей, після отримання відповідних підтвердних 

документів здійснюють усі необхідні заходи щодо повноти розрахунків по 

платежах, контроль за справлянням яких здійснюють органи ДФС; 

 підрозділ, який здійснює облік платежів та інших надходжень, закриває ІКП; 

 підрозділ, який здійснює облік платників, знімає з обліку платників податків за 

неосновним місцем обліку на підставі службових документів, наданих 

підрозділом, який здійснює адміністрування податків, зборів, після проведення 

відповідних заходів (у тому числі забезпечення відсутності грошових зобов’язань, 

податкового боргу, внесення до реєстру об’єктів оподаткування відповідних змін) 

за погодженням з підрозділом, який здійснює облік платежів та інших 

надходжень (у частині закриття всіх ІКП за неосновним місцем обліку). 

Згідно з п. 8.5 розд. VIIІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого 

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

22.04.2014 № 462), у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, 

найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник 

податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою 

№ 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. 


