
ДОДАТОК № 2 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

пропозицій про внесення змін до Податкового кодексу України  

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Пропонована редакція 

 

Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків 

 

63.1. Облік платників податків ведеться з метою створення умов 

для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю 

нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих 

фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи. 

63.2. Взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах 

підлягають всі платники податків. 

Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх 

відокремлених підрозділів, у тому числі юридичних осіб - 

нерезидентів, які відкривають рахунки у банках України, а також 

самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку 

щодо сплати того або іншого податку та збору. 

63.3. З метою проведення податкового контролю платники 

податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих 

органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених 

підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне 

місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх 

підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування 

або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться 

діяльність (неосновне місце обліку). 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову політику, може прийняти рішення про зміну основного та 

неосновного місця обліку великого платника податків, у тому числі 
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визначити, що облік такого платника податків здійснює 

територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову політику, який здійснює 

супроводження великих платників податків, та його структурні 

підрозділи в разі створення. 

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з 

оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків 

виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за 

кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним 

розділом цього Кодексу. 

Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних 

контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, 

повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з 

оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку 

згідно з порядком обліку платників податків. 

Заява про взяття на облік платника податків за неосновним 

місцем обліку подається у відповідний контролюючий орган 

протягом 10 робочих днів після створення відокремленого 

підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття 

об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які 

підлягають оподаткуванню. 

<…> 

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
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<…> 

 

Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених 

підрозділів юридичних осіб 
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<…> 

64.7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику, визначає 

порядок обліку платників податків у контролюючих органах 

та порядок формування Реєстру великих платників податків на 

<…> 
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відповідний рік з урахуванням критеріїв, визначених цим Кодексом 

для великих платників податків. 

У разі включення платника податків до Реєстру великих 

платників податків на нього поширюються особливості, визначені 

цим Кодексом для великих платників податків. 

Після включення платника податків до Реєстру великих 

платників податків та отримання повідомлення центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про 

таке включення платник податків зобов’язаний стати на облік за 

основним місцем обліку в територіальному органі центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, 

який здійснює супроводження великих платників податків, з початку 

податкового періоду (календарного року), на який сформовано 

Реєстр, та за неосновним місцем обліку в такому територіальному 

органі центрального органу виконавчої влади або його структурних 

підрозділах щодо наявних у межах населеного пункту за 

місцезнаходженням територіального органу центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який 

здійснює супроводження великих платників податків, об’єктів 

оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням за 

переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або 

через які провадиться діяльність такого великого платника податків. 
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переведення їх на облік у територіальний орган центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який 

відповідний рік з урахуванням критеріїв, визначених цим Кодексом 

для великих платників податків.  

 

У разі включення платника податків до Реєстру великих платників 

податків на нього поширюються особливості, визначені цим 

Кодексом для великих платників податків.  

 

Після включення платника податків до Реєстру великих платників 

податків та отримання повідомлення центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про 

таке включення платник податків зобов'язаний стати на облік за 

основним місцем обліку в територіальному органі центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, 

який здійснює супроводження великих платників податків, з початку 

податкового періоду (календарного року), на який сформовано 

Реєстр, та за неосновним місцем обліку в такому територіальному 

органі центрального органу виконавчої влади або його структурних 

підрозділах щодо наявних у межах населеного пункту за 

місцезнаходженням територіального органу центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який 

здійснює супроводження великих платників податків, об'єктів 

оподаткування  або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням за 

переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або 

через які провадиться діяльність такого великого платника податків. 

 

Щодо великих платників податків, які самостійно не стали на 

облік у територіальному органі центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює 

супроводження великих платників податків, або його структурних 

підрозділах, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
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здійснює супроводження великих платників податків, або його 

структурні підрозділи. 

У разі прийняття рішення про переведення великого платника 

податків на облік у територіальний орган центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який 

здійснює супроводження великих платників податків, чи інший 

контролюючий орган, відповідні контролюючі органи зобов’язані 

протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення 

здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків. 

Великий платник податків, щодо якого центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, 

прийнято рішення про переведення на облік у контролюючий орган, 

що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший 

контролюючий орган, після взяття його на облік за новим місцем 

обліку зобов'язаний сплачувати податки за місцем попереднього 

обліку у контролюючих органах, а подавати податкову звітність та 

виконувати інші обов'язки, передбачені цим Кодексом, за новим 

місцем обліку. 
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