
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

Підтвердження статусу податкового резидента України  
Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 

телефон, адреса веб-сайту 

Головне управління ДПС у Херсонський області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі 

73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 75, (0552) 42-76-47,  

https://kherson.tax.gov.ua/ 

Місця прийому суб’єктів 

звернень 

м. Нова Каховка, вул. Горького, 11-а 

м. Берислав, вул.1 Травня, 234;  

смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, 143;  

смт. Велика Лепетиха, вул. Соборна, 10; 

смт. Верхній Рогачик, вул. Владичанського, 2; 

смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 21; 

смт. Горностаївка,  вул. Торгова, 4; 

м. Каховка, вул. Олеся Гончара, 13; 

смт. Нововоронцовка, вул. Суворова, 2 

м.Херсон, вул. І.Кулика,143-а 

м.Скадовськ, вул. Гагаріна, 62; 

смт. Каланчак, вул. Михайлівська, 37; 

смт. Чаплинка, вул. Паркова, 3; 

м. Олешки, вул. Пароходна, 32; 

м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків, 60 

смт. Новотроїцьке, вул. Гагаріна, 14;  

смт. Нижні Сірогози, вул. Садова, 12; 

смт. Іванівка, вул. Соборна, 7 

смт. Білозерка, вул. Свободи, 83; 

м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 19 

Режим роботи Понеділок – четвер:  з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

П’ятниця : з 8 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. 

перерва - з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. 

Субота, неділя - вихідний   

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання адміністративної 

послуги 

Податковий кодекс України. 

Наказ Державної податкової адміністрації України від 12.04.2002 № 173 

"Про підтвердження статусу податкового резидента України", 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 399/6687 

Умови (підстави) отримання 

адміністративної послуги 

Юридична або фізична особа отримує доходи за межами України та 

підпадає під дію міжнародних договорів України про уникнення 

подвійного оподаткування 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

Заява про підтвердження статусу податкового резидента України 

(довільної форми) або заява про звільнення (зменшення) від 

оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі, заява про 

відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави 

за формами, затвердженими компетентним органом цієї зарубіжної 

держави з виконання міжнародних договорів про уникнення подвійного 

оподаткування на її території.  

Заява про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у 

зарубіжній державі, заява про відшкодування уже сплачених податків на 

території зарубіжної держави подаються з перекладом на українську 

мову, крім заяв, оформлених російською мовою 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

Заява подається до головного управління ДПС, Офісу великих платників 

податків ДПС за місцезнаходженням юридичної особи (місцем 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0399-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0399-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0399-02
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отримання адміністративної 

послуги 

проживання фізичної особи) в один із таких способів:  

поштою;  

безпосередньо до Офісу великих платників податків ДПС; 

через державні податкові інспекції, утворені у складі Головного 

управління ДПС у м. Києві та у складі управлінь, утворених на правах 

відокремлених підрозділів головних управлінь ДПС в областях; 

через управління, утворені на правах відокремлених підрозділів Офісу 

великих платників податків ДПС 

Платність надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної послуги 

10 робочих днів 

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

Заявник не є резидентом України 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України. 

Засвідчені підписом начальника головного управління ДПС (Офісу 

великих платників податків ДПС), його заступника або уповноваженої 

особи та печаткою заяви про звільнення (зменшення) від оподаткування 

доходів із джерел у зарубіжній державі або про відшкодування уже 

сплачених податків на території зарубіжної держави 

Способи отримання 

результату 

Поштою або безпосередньо в державній податковій інспекції, Офісі 

великих платників податків ДПС, його управлінні, у разі зазначення 

такого способу отримання у заяві 

Довідкова інформація Інформаційну картку адміністративної послуги, 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) 
 


