
До якого контролюючого органу необхідно звернутися ФО з метою 

подання річної декларації про майновий стан і доходи, якщо вона 

зареєстрована (прописана) у ВЕЗ «Крим», однак там не проживає? 
 

ЗІР, категорія 103.24 

Згідно з ст. 67 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР із змінами 

та доповненнями кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і 

розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій 

за місцем проживання декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік у порядку, 

встановленому законом. 

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) 

визначено ст. 179 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI                           

із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), згідно з п. 179.1 якої платник податку 

зобов’язаний подавати Декларацію відповідно до ПКУ. 

Крім того, відповідно до п.п. 166.1 п. 166.1 ст. 166 ПКУ платник податку має право на 

податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Вичерпний перелік витрат, 

дозволених до включення до податкової знижки, визначений п. 166.3 ст. 163 ПКУ. Підстави 

для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум платником податку 

відображаються у Декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним 

податкового року (п.п 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 ПКУ). 

Платниками податку на доходи фізичних осіб згідно з ПКУ є: фізична особа – 

резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; 

фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; 

податковий агент (п. 162.1 ст. 162 ПКУ). 

Відповідно до п. 49.1 ст. 49 ПКУ податкова декларація подається за звітний період в 

установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник 

податків. 

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її 

проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі 

(ст. 45 ПКУ). 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 537                  

«Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» територіальні 

органи Державної податкової служби Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

реорганізовано шляхом приєднання до Генічеської ДПІ Генічеського управління Головного 

управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.  

Враховуючи викладене, фізична особа, зареєстрована (прописана) у ВЕЗ «Крим», але 

там не проживає, подає Декларацію до Генічеської ДПІ Генічеського управління Головного 

управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 


