ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 10

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
ДФС у Чернівецькій області
від 07.05.2019 № 313

Видача довідки про сплату податкових зобов’язань платником податку –
резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та
про відсутність податкових зобов’язань
Найменування суб’єкта
надання адміністративної
послуги, місцезнаходження,
телефон, адреса веб-сайту
Місця прийому суб’єктів
звернень

Головне управління ДФС у Чернівецькій області
вул. Героїв Майдану,200А, м. Чернівці,
тел. (0372) 545643, 545633, 545653
cv.sfs.gov.ua

м. Вижниця, вул. Буковинська,14, (03730)21792
смт. Путила, вул. Федьковича, 35, (03738) 22274
смт. Кельменці Чернівецька область, вул. Бесарабська, 49, (03732) 2-16-05
м. Хотин, вул. Свято-Покровська, 11-А, (03731) 21689
м. Кіцмань, вул. Українська, 4, (03736) 22499, 23746
м. Заставна, вул. Бажанського 16, (03737) 31738
м. Новоселиця, вул. Центральна,108, (03733) 50078
м. Герца, Герцаївського р-ну Чернівецької області, вул. Центральна,41,
(03740) 21916
м. Сокиряни, вул. Перемоги,10, (03739)22212
м. Новодністровськ, м.р.Сонячний, Дитяча установа «Теремок»,
(03741) 3-23-72
м. Сторожинець, вул. Лопуляка, 8, (03735) 21709
смт.Глибока, вул.Т.Шевченка,1, Чернівецька область, (03734) 24482
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А, (0372)545653
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 на обід: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
Субота, неділя - вихідний.
Акти законодавства, що
Податковий кодекс України.
регулюють порядок та
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1243 "Про
умови надання
затвердження Порядку отримання довідки про сплату податку на доходи
адміністративної послуги фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон
на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з
такого податку".
Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 "Про
затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та
Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і
доходи", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за
№ 1298/27743.
Порядок оформлення і видачі довідки про подану декларацію про
майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових
зобов’язань), затверджений наказом Міністерства фінансів України від
13.06.2017 № 568, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
10.07.2017 за № 839/30707 (далі – Порядок)
Перелік документів,
Заява за формою, наведеною у додатку до Порядку.
необхідних для отримання Декларації про майновий стан і доходи за три останні звітні податкові
адміністративної послуги, а періоди (у разі наявності невиконаного обов’язку з подання) та за звітний
також вимоги до них
період поточного року (з початку поточного року до строку, на який
припадає день подання такої декларації)
Порядок та спосіб подання Заява та декларація про майновий стан і доходи подаються до головного

2
документів, необхідних для управління ДФС за місцем податкового обліку (місцем проживання).
отримання адміністративної Заява може бути подана в один із таких способів:
послуги
поштою;
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
Платність надання
Безоплатно
адміністративної послуги
Строк надання
30 календарних днів
адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови Наявність несплачених податкових зобов’язань
у наданні адміністративної
послуги
Результат надання
Довідка за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України
адміністративної послуги від 13.06.2017 № 568, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
10.07.2017 за № 839/30707
Способи отримання
Безпосередньо в державній податковій інспекції, через яку подано заяву
результату
Довідкова інформація
Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та 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)

