
 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №13 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ ГУ ДФС у 
Запорізькій області 
від 31.05.2019 №1883  

Підтвердження статусу податкового резидента України  
Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 
послуги, місцезнаходження, 
телефон, адреса веб-сайту 

ГУ ДФС у Запорізькій області 
69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 

(061) 219-06-04, 219-05-16 
www.zp.sfs.gov.ua 

Місця прийому суб’єктів 
звернень 

м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 34, (061) 212-44-79 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, б.14, (061) 227-06-50 

м. Бердянськ, пр. Праці, 20, (06153) 3-84-07   
м. Пологи, вул. І.Чеберка, 9, (06165) 2-39-64; 2-20-67 

м. Оріхів, вул. Запорізька, 36, (06141) 4-41-10  
м. Токмак, вул. Дружби, 230, (06178) 2-32-97 

м. Василівка, бульвар Центральний,9, (06175) 7-32-71, 7-22-47  
м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31, (0619) 42-65-23, 42-07-99 

смт. Якимівка, вул. Центральна, буд. 70, (06131) 9-12-27 
м. Енергодар, пр. Будівельників, 17, (06139) 6-31-93   

м. Запоріжжя, вул. Богдана Ступки, 8, (061) 212-40-29   
м. Вільнянськ, вул. З.Космодем’янської, 2, (06143) 4-16-37 

Режим роботи Понеділок – четвер: з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 
П’ятниця: з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. 
Перерва: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. 

Субота, неділя – вихідний. 
Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 
надання адміністративної 

послуги 

Податковий кодекс України. 
Наказ Державної податкової адміністрації України від 12.04.2002 № 173 
"Про підтвердження статусу податкового резидента України", 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 399/6687 

Умови (підстави) отримання 
адміністративної послуги 

Юридична або фізична особа отримує доходи за межами України та 
підпадає під дію міжнародних договорів України про уникнення 
подвійного оподаткування 

Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

Заява про підтвердження статусу податкового резидента України 
(довільної форми) або заява про звільнення (зменшення) від 
оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі, заява про 
відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави 
за формами, затвердженими компетентним органом цієї зарубіжної 
держави з виконання міжнародних договорів про уникнення подвійного 
оподаткування на її території.  
Заява про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у 
зарубіжній державі, заява про відшкодування уже сплачених податків на 
території зарубіжної держави подаються з перекладом на українську 
мову, крім заяв, оформлених російською мовою 

Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 

послуги 

Заява подається до головного управління ДФС, Офісу великих платників 
податків ДФС за місцезнаходженням юридичної особи (місцем 
проживання фізичної особи) в один із таких способів:  
поштою;  
безпосередньо до Офісу великих платників податків ДФС; 
через державні податкові інспекції, утворені у складі Головного 
управління ДФС у м. Києві та у складі управлінь, утворених на правах 
відокремлених підрозділів головних управлінь ДФС в областях; 
через управління, утворені на правах відокремлених підрозділів Офісу 
великих платників податків ДФС 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0399-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0399-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0399-02


2 
Платність надання 

адміністративної послуги 
Безоплатно 

Строк надання 
адміністративної послуги 

10 робочих днів 

Перелік підстав для відмови 
у наданні адміністративної 

послуги 

Заявник не є резидентом України 

Результат надання 
адміністративної послуги 

Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України. 
Засвідчені підписом начальника головного управління ДФС (Офісу 
великих платників податків ДФС), його заступника або уповноваженої 
особи та печаткою заяви про звільнення (зменшення) від оподаткування 
доходів із джерел у зарубіжній державі або про відшкодування уже 
сплачених податків на території зарубіжної держави 

Способи отримання 
результату 

Поштою або безпосередньо в державній податковій інспекції, Офісі 
великих платників податків ДФС, його управлінні, у разі зазначення 
такого способу отримання у заяві 

Довідкова інформація Інформаційну картку адміністративної послуги, зразок заяви, що 
подається для її отримання, розміщено у підрозділі "Адміністративні 
послуги" розділу "Діяльність" веб-сайту суб’єкта надання 
адміністративної послуги. 
Про неправомірні дії або бездіяльність, можливі корупційні 
правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних 
посадових осіб суб’єкта надання адміністративної послуги можна 
повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок "4", цілодобово, 
безкоштовно зі стаціонарних телефонів) 

 


