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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління 
ДПС у Чернігівській 
області 

28.06.2022 № 91

Відмова юридичної особи від оподаткування як резидента Дія Сіті 
– платника податку на особливих умовах 

Найменування суб’єкта 
надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 
телефон, адреса 

електронної пошти та 
вебсайта

Головне управління ДПС у Чернігівській області
14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 11

тел. (0462) 652-300,
E-mail: ch.official@tax.gov.ua, сайт: https://ch.tax.gov.ua

Місця прийому суб’єктів 
звернень

м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, телефон (0462)652377;
м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28, телефон (0462)652823; (0462)652816;
м. Бобровиця, вул. Незалежності, 4, телефон (04632)25206;
смт. Борзна, вул. П. Куліша, 113, телефон (04653) 21380;
м.Бахмач, вул.Чернігівська,2а, телефон (04635) 44042;
смт. Варва, вул. Шевченка, 35, телефон (04636) 21139;
м. Городня, вул. Троїцька, буд. 4, телефон (04645) 21760 ;
смт. Ічня, ул. Воскресінська, 23, телефон (04633) 21361;
смт. Куликівка, вул. Партизанська,6-а, телефон (04643) 21694;
смт. Козелець, вул. Толстого,34,а, телефон (04646) 41748;
смт. Короп, вул. Київська, 5а, телефон (04656) 21799; 
м. Корюківка, вул. Передзаводська, 2, телефон (04657) 22646;  
м. Мена,  вул. Героїв АТО, 6, телефон (04644) 31498;
м. Ніжин, вул. Поштова, 2, телефон (04631) 25029;
м. Новгород – Сіверський, вул. Губернська, 24, телефон (04658) 31760;  
м. Носівка, вул. Центральна, 20, телефон (04642) 22026;
м. Прилуки, вул. Київська, 214, телефон (04637) 53805;

 смт. Ріпки, вул. Святомиколаївська, 83, телефон (04641) 21799;
м. Семенівка, вул. Червона Площа, 10, телефон (04659) 20117;
смт. Сосниця, вул. Троїцька, 32, телефон (04655) 20212;
м. Сновськ, вул. Незалежності, 91, телефон (04654) 21677;
смт. Срібне, вул. Миру, 25, телефон (04639) 26131;
смт. Талалаївка, вул. Центральна, 16, телефон (04634)21452.

Режим роботи Понеділок-четвер: з 8 год. 00 хв. до 17 год.00 хв.                               
п'ятниця: з 8 год. 00 хв. до 15 год.45хв.                                           
перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год.45 хв.
субота, неділя – вихідний

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», зареєстрованому у Міністерстві 
юстиції України 29.03.2022 за № 364/37700
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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 ІІ 
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 внаданні 

адміністративної послуги

Заява  про перехід  юридичної  особи на  оподаткування як  резидента  Дія 
Сіті –  платника  податку  на  особливих  умовах  або  вiдмову  вiд  такого 
оподаткування подана з порушенням термінів, визначених п. 141.10 ст. 141 
Податкового кодексу України

Результат надання 
адміністративної послуги

Рішення  про  погодження  (відмову  у  погодженні)  Заяви  про  перехід 
юридичної  особи  на  оподаткування  як  резидента  Дiя  Сіті–платника 
податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування

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», 
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  із  корупцією правопорушень, 
інших  порушень  Закону  України  «Про  запобігання  корупції»  можна  за 
вказаним номером телефону (напрямок «5» та натисніть «2»)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://cabinet.tax.gov.ua/login



