
Як здійснюється взяття на облік в контролюючому органі 

самозайнятої особи, яка здійснює незалежну професійну 

діяльність? 
ЗІР, категорія 119.04 

Згідно з п.п. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня                    

2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) самозайнята особа – це 

платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну 

професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої 

підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

Незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи у науковій, літературній, 

артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних 

нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, 

керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи 

архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною 

діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем 

та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб. 

Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру 

фізичних осіб – платників податків записів про державну реєстрацію або припинення 

підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, 

постановку на облік, зняття з обліку, внесення змін стосовно самозайнятої особи, а також 

вчинення інших дій, які передбачені Порядком обліку платників податків і зборів, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (у редакції 

наказу Мінфіну від 22.04.2014 № 462) із змінами та доповненнями (далі – Порядок) (п. 65.2 

ст. 65 ПКУ).  

Відповідно до п.п. 1 п. 6.7 розд. VI Порядку для взяття на облік фізична особа, яка має 

намір провадити незалежну професійну діяльність, у строк 10 календарних днів після 

державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому 

органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката 

тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної 

діяльності, зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом 

вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого 

постійного проживання: 

 заяву за формою № 5-ОПП (додаток 8 до Порядку); 

 копію реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, 

якщо заявник є приватним нотаріусом; 

 копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є 

адвокатом, який провадить адвокатську діяльність індивідуально; 

 копію свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого 

Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України 

за формою, що відповідає додатку 9 до Положення про експертно-кваліфікаційні 

комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 03 березня 2015 року № 301/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 04 березня 2015 року за № 249/26694 із змінами і доповненнями, якщо 

заявником є судовий експерт, який за даними Реєстру атестованих судових експертів 

не є фахівцем державної спеціалізованої установи і не здійснює судово-експертної 

діяльності у складі іншої юридичної особи; 



 копію посвідчення приватного виконавця, якщо заявником є приватний виконавець; 

 копію свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), якщо заявником є 

арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор). 

При подачі документів пред’являються оригінали зазначених документів. 

У разі подання документів поштовим відправленням копії документів повинні бути 

засвідчені нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію незалежної професійної 

діяльності. 

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу 

(нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. 

Узяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, 

здійснюється у день отримання від них заяви за формою № 5-ОПП (п.п. 3 п. 6.7 розд. VI 

Порядку). 

У разі взяття на облік як платників податків і зборів у контролюючих органах 

фізичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та 

відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), контролюючий орган за 

основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків, відомості 

щодо якого не підлягають включенню до ЄДР, за формою № 34-ОПП (додаток 2 до 

Порядку). Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня 

взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після 

взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій 

особі платника податків у контролюючому органі (п. 3.10 розд. III Порядку).  

Згідно з п.п. 4 п. 6.7 розд. VI Порядку якщо фізична особа зареєстрована як 

підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така 

фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа – підприємець з 

ознакою провадження незалежної професійної діяльності. 

У такому разі фізична особа зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим 

листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за 

місцем свого постійного проживання заяву за формою № 5-ОПП з позначкою «Зміни» та 

копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної 

професійної діяльності, визначеного у п.п. 1 п. 6.7 розд. VI Порядку. 

Разом з цим, якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої 

адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то 

нотаріус повинен стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за 

місцезнаходженням свого робочого місця відповідно до розд. IV ПКУ (п.п. 1 п. 6.8 розд. VI 

Порядку). 

Слід зазначити, що з урахуванням п. 63.3 ст. 63 ПКУ, повідомлення про об’єкти 

оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться 

діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 10 до Порядку) подається до контролюючого 

органу за основним місцем обліку платника податків протягом 10 робочих днів після їх 

реєстрації, створення чи відкриття. 


