
Чи потрібно подавати повідомлення за формою 20-ОПП з 

оновленою інформацією якщо відбулось перейменування назви 

міста, вулиці тощо? 
ЗІР, категорія 119.11 

Відповідно до п. 63.3 ст. 63, п . 66.5 ст. 66 Податкового кодексу України                     

(далі – ПКУ), платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих 

органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти 

оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним 

місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків. 

У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для 

взяття на облік, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та змін, про які платник податків 

повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний подати 

контролюючому органу, в якому він обліковується, уточнені документи протягом                

10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів. 

Згідно з п. 66.1 ст. 61 ПКУ підставами для внесення змін до облікових даних 

платників податків є, зокрема, інформація органів державної реєстрації та документально 

підтверджена інформація, що надається платниками податків. 

Відповідно до положень ПКУ процедури обліку об’єктів оподаткування та об’єктів, 

пов’язаних з оподаткуванням, визначені розд. VIII Порядку обліку платників податків і 

зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 

(Порядок № 1588). 

Пунктом 8.5 розд. VIII Порядку № 1588 встановлено, що у разі зміни відомостей про 

об’єкт оподаткування, зокрема його місцезнаходження, 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. 

У разі зміни місцезнаходження об’єкта оподаткування у розділі 3 повідомлення за 

формою № 20-ОПП згідно з п. 5 Пам’ятки для заповнення розділу 3 повідомлення за 

формою № 20-ОПП (додаток до Повідомлення за формою № 20-ОПП), зазначається нове 

місцезнаходження такого об’єкта. 

У разі внесення змін до правовстановлюючих документів (свідоцтва про право 

власності, свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, договору міни, 

договору дарування тощо) у зв’язку з перейменуванням вулиць, на яких знаходиться 

об’єкт нерухомого майна, та внесення змін до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно у зв’язку із зміною назви чи перейменування вулиці, платник податків 

подає повідомлення за формою№ 20-ОПП протягом 10 календарних днів з дня внесення 

змін до цього реєстру.  

Для суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія Закону України             

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг» п. 8 глави 2 розд. ІІ Порядку реєстрації та застосування 

реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових 

операцій за товари (послуги), затвердженим наказом Мінфіну від 14.06.2016 № 547, 



зареєстрованим у Мінюсті 05.07.2016 за № 918/29048 (із змінами) (далі – Порядок № 547) 

встановлено, що у разі якщо щодо господарської одиниці, вказаної у заяві, суб’єкт 

господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган 

відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 ПКУ або згідно з таким повідомленням відповідний 

об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання, контролюючий орган 

відмовляє у реєстрації РРО. 

Пунктом 2 глави 3 розд. ІІ Порядку № 547 встановлено, що у разі змін даних щодо 

суб’єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні та пов’язані з 

перейменуванням районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, 

проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки населених 

пунктів за рішенням органів місцевого самоврядування, суб’єкт господарювання подає до 

контролюючого органу за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою 

«Перереєстрація» та реєстраційне посвідчення. Після отримання такої заяви 

контролюючий орган видає суб’єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення. 

Отже, для суб’єктів господарювання, які використовують РРО, у разі, якщо 

відбулось перейменування назви міста, вулиці тощо, де розміщено об’єкт оподаткування 

(господарську одиницю), де застосовується РРО, повідомлення за формою № 20-ОПП 

подається з метою уникнення розбіжностей між відомостями щодо місцезнаходження цієї 

господарської одиниці. 

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про 

визнання електронних документів, можуть подати повідомлення за формою № 20-ОПП 

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації 

електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 8.4  

розд. VIII Порядку № 1588). 


