
  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного управління 
ДПС у Запорізькій області 
від 03.06.2022  № 118 

Вiдмова юридичної особи вiд оподаткування як резидента Дiя 
Ciтi - платника податку на особливих умовах 

Найменування суб’єкта 
надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 
телефон, адреса електронної 

пошти та вебсайта 

Головне управління ДПС у Запорізькій області 
69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 

(061) 219-06-04, 219-05-16 
e-mail: zp.official@tax.gov.ua 

www.zp.tax.gov.ua 
Місця прийому суб’єктів 

звернень 
м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, буд. 34, (061) 212-44-75 

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 14, (061) 227-06-73, (061) 227-06-89 
м. Бердянськ, пр. Праці, буд. 20, (06153) 3-84-06 

м. Приморськ, вул. Соборна, буд.63, (06137) 7-35-14  
м. Пологи, вул. І.Чеберка, буд. 9, (06165) 2-29-49 

м. Оріхів, вул. Запорізька, буд. 36, (06141) 4-37-12 
м. Гуляйполе, вул. Спартаківська, буд. 9, (06145) 4-14-43 

м. Токмак, вул. Дружби, буд. 230, (06178) 2-76-58 
смт. Чернігівка, вул. Українська, буд. 14, (06140) 9-17-58 

м. Василівка, бульвар Центральний, буд. 9, (06175) 7-31-01 
м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 31, (0619) 42-65-21 

смт. Веселе, вул. Центральна, буд. 202, (06136) 2-14-06 
смт. Якимівка, вул. Центральна, буд. 70, (06131) 9-12-27 

смт. Приазовське, вул. Покровська, буд. 24, (06133) 2-22-27 
м. Енергодар, пр. Будівельників, буд.17, (06139) 6-04-15 

м. Вільнянськ, вул. Зої Космодем’янської, буд. 2, (06143) 4-19-71 
 смт. Новомиколаївка, вул. Івана Клевчука, буд.89, (06144)9-13-05  

м. Запоріжжя, вул. Богдана Ступки, буд. 8, (061) 212-40-27 
Режим роботи 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. 

Перелiк документiв, 
необхiдних для отримання 
адмiнiстративної послуги, а 

також вимоги до них 

Заява за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 
17.03.2022 № 99 «Про затвердження форми Заяви про перехiд юридичної 
особи на оподаткування як резидента Дiя Ciтi - платника податку на 
особливих умовах або вiдмову вiд такого оподаткування та Порядку 
подання та розгляду такої Заяви», зареєстрованим у Мiнiстерствi юстиції 
України 29.03.2022 за № 364/37700 

Порядок та спосiб подання 
документiв, необхiдних для 
отримання адмiнiстративної 

послуги 

Заява подається до контролюючого органу за податковою адресою 
платника або до уповноваженого органу (центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi 
цифрової економiки) пiд час звернення про набугтя статусу резидента Дiя 
Ciтi у порядку, встановленому Законом України «Про стимулювання 
розвитку цифрової економiки в Українi», засобами електронного зв'язку в 
електроннiй формi з дотриманням вимог роздiлу II Податкового кодексу 
України та законів України «Про електроннi документи та електронний 
документообiг», «Про електроннi довiрчi послуги». 
Заяву може бути подано засобами iнформацiйно-телекомунiкацiйної 
системи «Електронний кабiнет», вхiд до якої здiйснюється за адресою: 
cabinet.tax.gov.ua (роздiл «Листування з ДПС») 

Платність надання 
адміністративної послуги Безоплатно 
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Строк надання 
адміністративної послуги 15 робочих днів 

Перелік підстав для відмови 
в наданні адміністративної 

послуги 

Заява про перехiд юридичної особи на оподаткування як резидента Дiя Ciтi 
- платника податку на особливих умовах або вiдмову вiд такого 
оподаткування подана з порушенням термiнiв, визначених п. 141.10 ст. 141 
Податкового кодексу України 

Результат надання 
адміністративної послуги 

Рiшення про погодження (вiдмову у погодженнi) Заяви про перехiд 
юридичної особи на оподаткування як резидента Дiя Ciтi - платника 
податку на особливих умовах або вiдмову вiд такого оподаткування 

Способи отримання 
результату 

Засобами iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи «Електронний 
кабiнет» або у паперовiй формi у разi 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», 
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 з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України "Про запобігання корупції" можна за вказаним 
номером телефону (напрямок "5" та натисніть "2") 
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