ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09.12.2011 № 1588
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за № 1562/20300

Додаток 6
до Порядку обліку
платників податків і зборів
Форма № 1-ОПП
Номер
реєстрації
в органі державної податкової
служби
Дата взяття
/
/
на
облік в органі державної податкової
служби

ЗАЯВА
(для юридичних осіб та
відокремлених підрозділів)

ОБЛІК ЗА ОСНОВНИМ
МІСЦЕМ ОБЛІКУ
ОБЛІК ЗА НЕОСНОВНИМ
МІСЦЕМ ОБЛІКУ
ЗМІНИ

(ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ)

1 Податковий номер

1 Податковий номер
головного підприємства (для відокремленого
підрозділу)

2 Повне найменування українською мовою (не більше ніж 150 літер)

3 Скорочене найменування українською мовою (не більше ніж 50 літер)
4 Найменування органу

державної податкової
служби, в який подається
заява
Найменування органу
державної податкової
служби, з якого вибув
платник

ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
4А Найменування

органу
державної реєстрації

Дата реєстрації

/

/

Номер рішення
про реєстрацію

Код та назва
організаційноправової форми
ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ Ознака ЗЕД *

5 Код

5а ДРУГОРЯДНІ

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Код
Код
Код
Код
Код

6 Код і найменування органу управління

Назва виду діяльності

Розмір статутного капіталу в національній
валюті (грн.).
____________
* ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність.
7

2
Продовження додатка 6
Форма № 1-ОПП
АДРЕСНІ ДАНІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
8 Місцезнаходження
Поштовий індекс
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок

/

Країна

Корпус

Офіс/квартира

9 КЕРІВНИК: прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер паспорта*

Паспорт: серія _______ номер __________________ ким виданий ________________________________________
дата видачі ___________
Телефон: службовий

домашній

Додаткові телефони

факс

факс

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського
обліку платника податків): прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Паспорт: серія ________ номер __________________ ким виданий _______________________________________
дата видачі ___________
Телефон: службовий

домашній

Додаткові телефони

10

факс

факс

Кількість працюючих на момент взяття на облік

________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

_________________________

___________________________

(підпис)

(дата)

М. П.
___________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які через свої
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті.

Податковий номер

3
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ
(для юридичних осіб)
Податковий
номер

Продовження додатка 6
Форма № 1-ОПП

Ідентифікаційний
номер нерезидента у країні його
місцезнаходження

Найменування
Місцезнаходження
Поштовий індекс

Країна

Область
Район
Місто
Район міста
Вулиця
Будинок

/

Корпус

Телефон службовий

Офіс/квартира

Факс

Найменування органу державної
податкової служби
Найменування органу державної
реєстрації
Дата
реєстрації

/

/

Номер рішення
про реєстрацію

Внесок у статутний
капітал (сума)

Назва валюти

Податковий
номер

Ідентифікаційний
номер нерезидента у країні його
місцезнаходження

Найменування
Місцезнаходження
Поштовий індекс

Країна

Область
Район
Місто
Район міста
Вулиця
Будинок

/

Корпус

Телефон службовий

Офіс/квартира

Факс

Найменування органу державної
податкової служби
Найменування органу державної
реєстрації
Дата
реєстрації
Внесок у статутний
капітал (сума)

/

/

Номер рішення
про реєстрацію
Назва валюти

Відокремлені підрозділи надають інформацію тільки щодо платників податків, відокремленим підрозділом яких вони є;

щодо платників податків, які перебувають у державній або комунальній власності, зазначаються орган державної влади,
об'єднання, установа, організація, якому такий платник податків безпосередньо підпорядкований, підзвітний.
Податковий номер

4
Продовження додатка 6
Форма № 1-ОПП
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ*
(для фізичних осіб)
Реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта**
ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ
Місце проживання
Поштовий індекс

Країна

Область
Район
Місто
Район міста
Вулиця
Будинок

/

Телефон службовий
Паспортні дані

Корпус

Фак
с

Офіс/квартира
Факс

Домашн
ій

Серія

Номер

Ким виданий
Внесок у статутний
капітал (сума)

Коли виданий
Назва валюти

Реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта**
ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ
Місце проживання
Поштовий індекс

Країна

Область
Район
Місто
Район міста
Вулиця
Будинок

/

Телефон службовий
Паспортні дані
Ким виданий
Внесок у статутний
капітал (сума)

Серія

Корпус

Фак
с

Офіс/квартира
Факс

Домашн
ій
Номер
Коли виданий
Назва валюти

___________
* Інформація про засновників (фізичних осіб) не подається, якщо вони є членами трудового колективу.
Інформація про засновників може продовжуватись на наступних аркушах.
** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які через свої
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті.
Податковий номер

Додаток 7
до Порядку обліку платників
податків і зборів
Форма № 1-РПП

ЗАЯВА
про реєстрацію постійного представництва нерезидента
в Україні як платника податку на прибуток

Реєстрація
Перереєстрація, зміни

Код за ЄДРПОУ
Найменування
органу державної податкової
служби, до якого подається заява
(заповнюється відокремленими підрозділами іноземних компаній, організацій у разі взяття на облік згідно з підпунктом 5.2.1 пункту 5.2 розділу V цього Порядку)

Повне найменування постійного представництва нерезидента в Україні
Місцезнаходження
Поштовий індекс
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок

Країна

/

Корпус

Офіс/квартира

ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
Найменування органу державної реєстрації
Дата реєстрації

/

/

Номер рішення про реєстрацію

ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ Ознака ЗЕД
Код

Назва виду діяльності

ДРУГОРЯДНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Код
Код
Код
Код
КЕРІВНИК: прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта*
Паспорт: серія _______ номер __________________ ким виданий _______________________________________
дата видачі ___________
Телефони

факс

факс

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського
обліку платника податків): прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Паспорт : серія ________ номер __________________ ким виданий ___________________________________
дата видачі ___________
Телефони
факс
факс
Кількість працюючих на момент взяття на облік
Дані про рахунки постійного представництва
МФО банку
Найменування банку
№ рахунку

* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
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Продовження додатка 7
Форма № 1-РПП
Дані про нерезидента
Найменування мовою
оригіналу
Найменування українською
мовою
Ідентифікаційний
номер нерезидента
у країні його місцезнаходження
Адресні дані нерезидента
Поштовий індекс

Країна

Область
Район
Місто
Район міста
Вулиця
Будинок

/

Корпус

Телефон

Офіс/квартира

Факс

Назва органу державної
реєстрації
Дата реєстрації

/

Номер рішення
про реєстрацію

/

Сфера діяльності нерезидента
Дані про банківські рахунки нерезидента
МФО банку
Найменування банку

№ рахунку

________________________________ _________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________

(підпис)

(дата)

М.П.
ДАНІ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
(заповнюються службовими особами органу державної податкової служби)

Результати обробки реєстраційної заяви
Прийнято рішення про реєстрацію

Відмовлено в реєстрації

Запропоновано подати нову заяву

Причини неприйняття рішення про реєстрацію

Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу державної податкової служби, відповідальної за прийняття рішення про
реєстрацію (відмову в реєстрації) постійного представництва платником податку на прибуток
Підпис

Дата

Дата про реєстрацію платником податку на прибуток “___”_______________ _____ року
Реєстраційний (обліковий) номер
(заповнюється у разі взяття на облік постійного представництва нерезидента на території України згідно з підпунктами 5.2.2 пункту 5.2 розділу V цього
Порядку)

Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу державної податкової служби, відповідальної за внесення даних до електронної
бази
Підпис

Дата

Додаток 8
до Порядку обліку платників
податків і зборів
Форма № 5-ОПП
Номер реєстрації

ОБЛІК ЗА ОСНОВНИМ
МІСЦЕМ ОБЛІКУ

в органі державної податкової служби

ЗАЯВА
(для самозайнятих осіб)

/
/
Дата взяття на
облік в органі державної податкової служби

ОБЛІК ЗА НЕОСНОВНИМ
МІСЦЕМ ОБЛІКУ

(ДРУКОВА

ЗМІНИ

НИМИ ЛІТЕРАМИ)
1.

Податковий номер або серія та номер паспорта*
Прізвище
Ім'я
По батькові

2.

Найменування органу державної
податкової служби, в який подається заява
Найменування органу державної
податкової служби, з якого вибув платник

3.

Найменування органу
державної реєстрації
Дата реєстрації

4.

/

Основний вид діяльності за КВЕД

/

Номер свідоцтва про реєстрацію

Ознака ЗЕД

Назва виду діяльності

Код
4а.

Другорядні види діяльності за КВЕД
Код
Код
Код
Код
Код

5.

Місце проживання
Поштовий індекс

Країна

Область
Район
Місто
Район міста
Вулиця
Будинок

/

Контактні телефони

-

6.

Місце роботи (якщо робота - за наймом)

7.

Паспортні дані
Серія
Ким виданий

Корпус

Квартира

Факс

-

Номер
Коли виданий

_____________________________________

_________________________

_________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

(дата)

________________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті.

Додаток 11
до Порядку обліку платників
податків і зборів
Форма № 20-ОПП
“____” ______________ 20_____року № ______________

______________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

ПОВІДОМЛЕННЯ*
про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через
які провадиться діяльність
Юридична особа
Самозайнята фізична особа
Відокремлений підрозділ
Необхідне позначити знаком "√" або "+"

Найменування органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків

1. Відомості про платника податків
Податковий номер або серія та номер паспорта**
(необхідне підкреслити)

Найменування або
прізвище, ім'я та по батькові платника податків
2. Податкова адреса платника податків
Поштовий індекс
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок
/
Корпус

Країна

Офіс / квартира

Контактний телефон

Факс

3. Відомості про відповідальну особу платника (фізичні особи не заповнюють)
КЕРІВНИК:
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**

(прізвище, ім'я, по батькові)

Паспорт: серія ____________ номер _______________ дата видачі ____________________
ким виданий
Телефони службові

__________________

факс

додаткові

факс

* Повідомлення надається до органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.
** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які через свої
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті.
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Продовження додатка 11
Форма № 20-ОПП
4. Відомості про об’єкти оподаткування платника податків*
Код ознаки
надання інформації
1
2
3

Ознака надання інформації
Первинне надання інформації про об’єкти оподаткування
Надання інформації про новий об’єкт оподаткування
Надання інформації щодо зміни відомостей про об’єкт оподаткування
(зміна типу, найменування, місцезнаходження тощо)
Надання інформації про зміну стану об’єкта оподаткування
№ Код ознаки Тип Найменування Місцезнаходження
з/п надання об’єкта
об’єкта
об’єкта
інформації оподат- оподаткування оподаткування (у
кування
(зазначити
разі зміни
**
у разі
зазначити нове
наявності)
місцезнаходження)

Керівник
(самозайнята особа)

Стан об’єкта оподаткування:
будується/готується до введення в
експлуатацію;
експлуатується;
тимчасово не експлуатується;
здається в оренду; орендується;
зміна місцезнаходження;
непридатний до експлуатації;
об’єкт відчужений / повернутий власнику;
зміна призначення/перепрофілювання
(необхідне зазначити)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.
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___________________
(підпис)

РРО
(у разі
наявності
зазначити
кількість)

Наявність
патентів,
ліцензій,
дозволів
(у разі
наявності
зазначити
вид
діяльності
та строк дії)

________________
(дата)

______________
*Цей аркуш повідомлення подається у кількості, яка є достатньою для надання відомостей про всі об’єкти
оподаткування.
При першому наданні повідомлення зазначаються всі об’єкти оподаткування.
При наступному поданні повідомлення зазначається новий об’єкт оподаткування або об’єкт оподаткування, щодо
якого відбувається хоча б одна із зазначених змін.
** Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального
органу державної податкової служби та розміщується на інформаційних стендах в органах державної податкової
служби.

