
Як здійснюється перереєстрація СГ в контролюючих органах у 

разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною 

адміністративно-го району, та як здійснюється подання 

податкової звітності і сплата податків (зборів) під час такої 

перереєстрації? 
ЗІР, категорія 119.06 

Відповідно до п. 66.3 ст. 66 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року              

№ 2755-VI із змінами та доповненнями у разі проведення державної реєстрації зміни 

місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється 

адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку 

перебуває платник податків (далі – адміністративний район), а також у разі зміни 

податкової адреси платника податків, контролюючими органами за попереднім та новим 

місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури 

відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків. 

Підставою для зняття з обліку платника податків в одному контролюючому органі і 

взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать 

про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації. 

Згідно з п. 10.3 розд. Х Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами і доповненнями 

(далі – Порядок № 1588), платники податків, для яких законом установлені особливості 

державної реєстрації, у такому разі, зобов’язані подати контролюючому органу за новим 

місцезнаходженням заяву за формою № 1-ОПП, або за формою № 1-РПП, або за формою 

№ 5-ОПП у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця 

проживання) згідно з Порядком № 1588.  

У разі неподання такої заяви протягом 10 календарних днів платник податків або 

посадові особи платника податків несуть відповідальність відповідно до закону. 

Порядок переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого 

органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) регламентується нормами розд. Х 

Порядку № 1588. 

Пунктом 10.5 розд. Х Порядку № 1588 визначено, що у разі отримання з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань (далі – ЄДР) даних про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника 

податків, пов’язану зі зміною адміністративного району, контролюючий орган, в якому 

платник податків перебуває за основним місцем обліку, вносить зміни до Єдиного банку 

даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та передає до ЄДР відомості про 

внесення відповідних відомостей до реєстрів Центрального контролюючого органу із 

зазначенням: дати внесення таких даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про 

взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому 

платник податків перебуває на обліку, та терміну, до якого платник податків перебуває на 

обліку у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), 

що відповідає даті спливу одного місяця після отримання зазначеним контролюючим 

органом даних про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків. 



Протягом двадцяти днів після отримання відомостей або заяви про зміну 

місцезнаходження платника податків контролюючий орган за попереднім 

місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків засобами інформаційної 

системи в електронному вигляді формує та надсилає до контролюючого органу за новим 

місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків повідомлення за формою № 

11-ОПП. 

Контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника 

податків здійснює взяття його на облік (основне місце обліку), протягом двох робочих днів 

після надходження повідомлення за формою № 11-ОПП. 

Якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну 

місцезнаходження (місця проживання) платника податків контролюючий орган за новим 

місцезнаходженням (місцем проживання) не здійснив взяття такого платника на облік 

(основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем 

проживання) здійснюється автоматично у день спливу такого строку. 

Згідно з п. 10.10 розд. Х Порядку № 1588 зняття з обліку (за основним місцем обліку) 

за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично 

одночасно із взяттям на облік (за основним місцем обліку) за новим місцезнаходженням 

(місцем проживання). Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних 

юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб. 

Відповідно до частини восьмої ст. 45 Бюджетного кодексу України 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. 

У такому випадку, відповідно до п. 10.13 розд. Х Порядку № 1588, юридичні особи - 

платники податків до закінчення року обліковуються в контролюючому органі за 

попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що вони є 

платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим 

місцезнаходженням (основне місце обліку) - з ознакою того, що вони є платниками податків 

з наступного року. 

У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі 

податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території 

адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо 

таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки 

платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює 

адміністрування таких податків, зборів (п. 7.3 розд. VII Порядку). 

Контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) 

передає облікову справу платника податків та інші документи щодо адміністрування 

податків, зборів контролюючому органу за основним місцем обліку у такі строки: 

 після закінчення бюджетного періоду стосовно платників податків, визначених 

у п.п. 10.13 п. 10 розд. Х Порядку № 1588; 

 протягом двох робочих днів після зняття з обліку в інших випадках. 

Платниками податків, на яких не розповсюджуються норми ст. 45 Бюджетного 

кодексу України та п. 7.3 розд. VІІ Порядку № 1588, є: 



 юридичні особи, які не є суб’єктами господарювання відповідно до норм 

Господарського кодексу; 

 відокремлені підрозділи юридичної особи; 

 особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. 

Для зазначених платників сплата податків та подання звітності здійснюється за новим 

місцезнаходженням з дати взяття на облік в контролюючому органі за новим 

місцезнаходженням. 

При цьому згідно з п. 8 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками 

звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905                   

(далі – Порядок № 435), якщо страхувальник із числа страхувальників, крім зазначених у 

п.п. 5, 6 розд. ІІІ Порядку, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового 

договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-

правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою 

- підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, 

зазначеним у ЄДР), у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання, що 

пов’язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, звіт щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за цей звітний 

період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу 

доходів і зборів, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання). 

Тобто, у разі зміни суб’єктом господарювання протягом бюджетного року 

місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, звітність про суми 

нарахованого єдиного внеску подається та сплачується єдиний внесок за новим місцем 

взяття на облік. 


