
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Південного 

міжрегіонального управління 

ДПС по роботі з великими 

платниками податків 

від  30.01.2023     № 14 

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 

Південне міжрегіональне 

управління ДПС по роботі з великими платниками податків, 

65015, м.Одеса, проспект Шевченка, б. 15/1, тел. (0482) 34-52-73, 

 (0482) 34-50-87, (0482) 34-53-68, (0482) 37-66-40, 0512-47-10-61 

officevp.od.official@tax.gov.ua, 

svp.tax.gov.ua 

Місця прийому суб’єктів 

звернень 

м.Одеса, проспект Шевченка, б. 15/1,  

 м.Миколаїв, вулиця Чкалова, б. 20/9 

Режим роботи Понеділок – п’ятниця: з 08 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв. 

Перерва: з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

Заява за формою, затвердженою наказом 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»,   зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 29.03.2022 за № 364/37700 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заява подається до контролюючого органу за податковою адресою 

платника або до уповноваженого органу (центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 

цифрової 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 II Податкового кодексу 

України та законів України «Про електронні документи та електронний 

документообіг», «Про електронні довірчі послуги». 

Заяву може бути подано засобами інформаційно-комунікаційної системи 

«Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою: 

cabinet.tax.gov.ua (розділ «Листування з ДПС»). 

Платність надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної послуги 

15 робочих днів 

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

1.Відсутність платника податків у реєстрі Дія Сіті. 

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 

адміністративної послуги 

Рішення про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід 

юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника 

податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування 
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Способи отримання 

результату 

Засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» 

або у паперовій формі у разі звернення платника 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної послуги 

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»,   

зареєстрованим у 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 з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України "Про запобігання корупції" можна за вказаним 

номером телефону (напрямок "5" та натисніть "2") 

 

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

