ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Наказ Головного управління ДПС у
Волинській області 07.05.2021 № 1360
(у редакції наказу Головного
управління ДПС у Волинській області
від 16.06.2022 № 210 )

Перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті платника податку на особливих умовах
Найменування суб’єкта
надання адміністративної
послуги, місцезнаходження,
телефон, адреса електронної
пошти та вебсайта

Місця прийому суб’єктів
звернень

Режим роботи

Головне управління ДПС у Волинській області
43027 м. Луцьк, Київський майдан, 4
тел. (0332) 777123,
E-mail: vl.official@tax.gov.ua
https://vl.tax.gov.ua/
м. Луцьк, Київський м-н, 4 тел.(0332) 777-190
м. Ківерці, вул. Воїнів Інтернаціоналістів,1а, тел. (03365) 3-11-46
м. Рожище, вул. Кондратюка,1, тел.(03368) 2-18-59
м. Володимир, вул. Ковельська,63 тел. (03342) 2-27-44
м. Нововолинськ, вул. Митрополита Шептицького, 18
тел/факс. (03344) 3-04-40
смт. Іваничі, вул. Грушевського, 19, тел. (03372) 2-21-35
м. Горохів, вул. Фещака,4, тел. (03379) 2-13-34
м. Ковель, вул. Чубинського, 1, тел. (03352) 5-98-17
м. Камінь-Каширський, вул. Воля,2, тел. (03357) 2-31-87
смт. Ратне, вул. Центральна, 27, тел. (03366) 2-14-75
смт. Стара Вижівка, площа Миру,4, тел. (03346) 2-13-30
м. Любомль, вул.Незалежності,33, тел. (03377) 2-32-54
смт. Турійськ, Майдан Центральний, 1, тел. (03363) 3-01-87;
смт. Маневичі, вул. Комарова, 32-б, тел. (03376) 2-22-52
смт. Любешів, вул. Бондаренка, 33, тел. (03362) 2-11-21
смт. Локачі, вул. Івана Франка,3, тел. (03374) 2-18-66
cмт. Шацьк, вул. Шковороди, 7, тел. (03355) 2-00-95
Понеділок – четвер: з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
П’ятниця: з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
Перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.
Вихідні: субота, неділя

Перелік документів,
необхідних для отримання Заява за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від
№ 99 «Про затвердження форми Заяви про перехід
адміністративної послуги, а 17.03.2022
юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку
також вимоги до них
на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку
подання та розгляду такої Заяви», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 29.03.2022 за № 364/37700

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для Заява подається до контролюючого органу за податковою адресою платника
отримання адміністративної або до уповноваженого органу (центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової
послуги
економіки) під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті у
порядку, встановленому Законом України «Про стимулювання розвитку
цифрової економіки в Україні», засобами електронного зв’язку в електронній
формі з дотриманням вимог розділу ІІ Податкового кодексу України та
законів України «Про електронні документи та електронний документообіг»,
«Про електронні довірчі послуги».
Заяву може бути подано засобами інформаційно-телекомунікаційної системи
«Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою:
cabinet.tax.gov.ua (розділ «Листування з ДПС»)
Безоплатно
Платність надання
адміністративної послуги
15 робочих днів
Строк надання
адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови в
наданні адміністративної
1. Відсутність платника податків у реєстрі Дія Сіті.
послуги
2. Заява про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті
- платника податку на особливих умовах або відмову від такого
оподаткування подана з порушенням термінів, визначених п. 141.10 ст. 141
Податкового кодексу України.
3. Здійснення переходу платника податку на прибуток підприємств на
загальних підставах на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника
податку на особливих умовах понад одного разу протягом календарного року
Результат надання
Рішення про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід
адміністративної послуги юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку
на особливих умовах або відмову від такого оподаткування
Способи отримання
результату
Акти законодавства, що
регулюють порядок та умови
надання адміністративної
послуги

Засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний
кабінет» або у паперовій формі у разі звернення платника
Податковий кодекс України (п. 141.10 ст. 141).
Закон України від 15 липня 2021 року №
1667 «Про стимулювання
розвитку цифрової економіки в Україні».
Наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2022
№ 99 «Про
затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на
оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах
або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої
Заяви», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2022 за №
364/37700

Довідкова інформація
Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та зразок заяви, що
подається для її отримання, розміщено у підрозділі «Адміністративні послуги»
розділу «Діяльність» субсайта суб’єкта надання адміністративної послуги.
Про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДПС можна
повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок «5» та натисніть «1»),
залишити повідомлення про можливі факти вчинення працівниками органів
ДПС корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших
порушень Закону України «Про запобігання корупції» можна за вказаним
номером телефону (напрямок «5» та натисніть «2»)

