
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління 
ДПС у Рівненській області

від 25.11.2022 № 319

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 електронної

пошти та вебсайта

Головне управління ДПС у Рівненській області,
33023, м. Рівне, Відінська, 12, (0362) 692-561, 692-628

http://rv.  tax  .gov.ua  

Місця прийому суб’єктів
звернень

Державна податкова інспекція у м.Рівному, 
Рівненська державна податкова інспекція:
33023, м. Рівне, вул. Відінська, 8

Вараська державна податкова інспекція:
34400, м. Вараш, м-н Будівельників, 1

Володимирецька державна податкова інспекція:
34300, Рівненська обл.,  смт. Володимирець, вул. Повстанців, 47

Дубровицька державна податкова інспекція:
34100, Рівненська область, м. Дубровиця, провулок Макарівський, 1

Зарічненська державна податкова інспекція:
34000, Рівненська область,  смт. Зарічне,  вул. Партизанська, 5

Рокитнівська державна податкова інспекція:
34200, Рівненська обл., смт. Рокитне, вул. Радянська, 5

Сарненська державна податкова інспекція:
34500, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Широка, 18

Демидівська державна податкова інспекція:
35201, Рівненська область, смт.Демидівка, провулок Новий, 2

Дубенська державна податкова інспекція:
35604, Рівненська обл., м. Дубно,  вул. Грушевського, 134

Млинівська державна податкова інспекція:
35100, Рівненська обл., смт. Млинів, вул. Степана Бандери, 1 (3-й поверх)

Радивилівська державна податкова інспекція:
35500, Рівненська обл., м. Радивилів, вул. О.Невського, 12

Березнівська державна податкова інспекція:
34600, Рівненська область, м. Березне,  вул. Київська,11

Гощанська державна податкова інспекція:
35400, Рівненська область, смт. Гоща, вул. Незалежності, 31

Здолбунівська державна податкова інспекція:
35700, Рівненська область, м. Здолбунів,  вул. В.Жука, 1а

Костопільська державна податкова інспекція:
35000, Рівненська область, м. Костопіль,  вул. С. Руданського, 5
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Корецька державна податкова інспекція:
34700, Рівненська область, м. Корець, вул. Київська, 59

Острозька державна податкова інспекція:
35800,  Рівненська область,  м. Острог, вул.Східна, 82

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

Перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а

також вимоги до них

1. Декларації про майновий стан і доходи за три останні звітні податкові
періоди (у разі наявності невиконаного обов’язку з подання) та за звітний
період  поточного  року  (з  початку  поточного  року  до  строку,  на  який
припадає день подання такої декларації).
2. Заява за формою, наведеною у додатку до Порядку оформлення і видачі
довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або
відсутність податкових зобов’язань),  затвердженого наказом Міністерства
фінансів  України  від  13.06.2017  № 568,  зареєстрованого  у  Міністерстві
юстиції України 10.07.2017 за № 839/30707

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної

послуги

Заява  подається  платником  податків  (уповноваженим  представником)  до
контролюючого органу за місцем податкового обліку (місцем проживання),
а тими платниками податків – фізичними особами (крім самозайнятих осіб),
які  тимчасово  перебувають  за  межами  населеного  пункту  проживання
(тимчасово переміщені  особи),  –  до будь-якого контролюючого органу в
один із таких способів:
безпосередньо до контролюючого органу;
поштою;
засобами  інформаційно-комунікаційної  системи  "Електронний  кабінет",
вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (розділ "Листування
з ДПС").
Декларація  про  майновий  стан  і  доходи  подається  до  контролюючого
органу за місцем податкового обліку в один із таких способів:
особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
надсилається  поштою  з  повідомленням  про  вручення  та  з  описом
вкладення;
засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог
законів  України  "Про  електронні  документи  та  електронний
документообіг" та "Про електронні довірчі послуги"

Платність надання
адміністративної послуги

Безоплатно

Строк надання
адміністративної послуги

30 календарних днів

Перелік підстав для відмови
у наданні адміністративної

послуги

Наявність несплачених податкових зобов’язань

Результат надання
адміністративної послуги

Довідка за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України
від  13.06.2017  № 568,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України
10.07.2017 за № 839/30707

Способи отримання
результату

Безпосередньо в контролюючому органі за місцем податкового обліку, а ті
платники податків – фізичні особи (крім самозайнятих осіб), які тимчасово
перебувають  за  межами  населеного  пункту  проживання  (тимчасово
переміщені особи), – у контролюючому органі, до якого подано заяву, за
умови підтвердження задекларованих у декларації сум

Акти законодавства, що
регулюють порядок та

Податковий кодекс України (п. 179.3 ст. 179).
Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  27     грудня 2010 року № 1243  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1243-2010-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://cabinet.tax.gov.ua/
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умови надання

адміністративної послуги
"Про затвердження Порядку видачі довідки про сплату податку на доходи
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",  з  ареєстрований  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  

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")

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0839-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0839-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0839-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1243-2010-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1243-2010-%D0%BF

