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Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів

	 Абзаци третій, четвертий пункту 1.7 розділу І викласти в такій редакції:

«уповноважена особа – особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України для цілей оподаткування розділу V Податкового кодексу України), яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи (далі – договір про спільну діяльність); 
управитель майна – особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України для цілей оподаткування розділу V Податкового кодексу України, крім осіб, визначених у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України), яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном;». 
	 Підпункт 5 пункту 2.4 розділу ІІ доповнити словами «або як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
	 У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.5:
абзац перший замінити трьома новими абзацами такого змісту:
«3.5. На обліку в контролюючих органах перебувають:
угоди про розподіл продукції, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими угодами, визначені розділами V та XVIII Податкового кодексу України;
договори управління майном та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу України (крім договорів, на які поширюються норми другого речення абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України).».
У зв’язку з цим абзаци другий – десятий вважати абзацами четвертим – дванадцятим відповідно;
абзаци шостий – дев’ятий викласти в такій редакції:
«Підставою для взяття на облік договору (угоди) є:
1) отримання від інвестора (оператора) документів, визначених пунктом 4.5 розділу IV цього Порядку (для угоди про розподіл продукції);
2) прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником податку на додану вартість (далі – платник ПДВ) уповноваженої особи та отримання документів, визначених пунктом 4.6 розділу IV цього Порядку (для договору про спільну діяльність);
3) прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ управителя майна та отримання документів, визначених пунктом 4.7 розділу IV цього Порядку (для договору управління майном).»;
абзаци десятий, одинадцятий виключити.
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом одинадцятим;
2) у пункті 3.7 слова «не пізніше наступного робочого дня з дня» замінити словами «у день»;
3) в абзаці третьому пункту 3.9 слова «їх відокремлені підрозділи» та слова «договори про спільну діяльність, договори управління майном» виключити;
4) в абзаці першому підпункту 6 пункту 3.13 слова «не пізніше наступного робочого дня після дня» замінити словами «у день».
	 У розділі IV:

1) у пункті 4.4:
абзац другий доповнити словами та цифрою «(у розділі 9 заяви замість даних про керівника зазначаються дані про представника)»;
в абзаці четвертому слово «копію» замінити словами «нотаріально засвідчену копію»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«копії документів (з пред’явленням оригіналів), якими підтверджуються повноваження представника платника податку та відомості, зазначені у заяві.»;
2) в абзаці першому пункту 4.6 слова та цифри «зобов'язана протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або після набрання ним чинності подати» замінити словами «подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ»;
3) абзац перший пункту 4.7 після слова «подає» доповнити словами «одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ»;
4) пункт 4.11 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Документи, подані для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном, також повертаються контролюючим органом уповноваженій особі або управителю майна, якщо до заяви за формою № 1-ОПП не додано реєстраційну заяву платника ПДВ або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ.».
	 У пункті 6.4 та в абзаці першому підпункту 3 пункту 6.7 розділу VI слова «не пізніше наступного робочого дня з дня» замінити словами «у день».
	 Пункт 7.4 розділу VII доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Контролюючим органом за основним місцем обліку у разі звернення платника податків може бути надано перелік контролюючих органів, у яких такий платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку.». 
	 Пункт 9.3 розділу ІХ доповнити новим абзацом такого змісту:

«Відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, також оновлюються контролюючими органами у Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін), якщо така реєстраційна заява була подана в один із способів, визначених пунктом 183.9 статті 183             розділу V Податкового кодексу України, та задоволена контролюючим органом. У цьому разі платник податків звільняється від подання до контролюючого органу заяви за формою № 1-ОПП у зв’язку із зміною відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи.».
	 У розділі ХІ:
	пункт 11.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Координацію заходів щодо зняття з обліку юридичної особи у зв’язку з припиненням, яка протягом року змінила місцезнаходження, що пов’язано зі зміною адміністративного району, у тому числі формування та видачу довідок (повідомлень), передбачених цим розділом, проводить контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей (документів), визначених цим пунктом.»;
	пункт 11.27 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«11) не завершені всі митні процедури.».
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим; 
	доповнити підпункт 6 пункту 11.32 новим абзацом такого змісту:

«Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення антитерористичної операції, процедури та дії, визначені цим підпунктом, можуть проводитись за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.»;
	пункт 11.34 доповнити словами «, а також у разі анулювання реєстрації платником ПДВ за умови відсутності грошових зобов'язань і податкового боргу або після їх погашення (для договорів про спільну діяльність та договорів управління майном)».



	 У додатку 15 до цього Порядку слова «(прізвище, ім'я, по батькові)» замінити словами «(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**)».
	 У додатку 19 до цього Порядку перелік заперечень доповнити новим рядком такого змісту:

«

11)* не завершені всі митні процедури
».
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