Подання запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та отримання витягу з р

Нагадуємо, що відповідно до п. 299.9 ст. 299 Податкового кодексу України від 02
грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) за бажанням
зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно у
контролюючому органі за місцем податкової адреси отримати (у тому числі в
електронному вигляді) витяг з реєстру платників єдиного податку (далі – витяг). Строк
надання витягу для зареєстрованих платників єдиного податку не повинен
перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту, а для суб’єктів
господарювання, які подали заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування, –
двох робочих днів з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форми запиту про отримання витягу (далі – запит) та витягу затверджені наказом
Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308.

Форма запиту передбачає проставляння платником податків відмітки у полі «Спосіб
отримання витягу», а саме, безпосередньо в контролюючому органі або в електронному
вигляді.

Слід зазначити, що можливість подання запиту та отримання витягу, засобами
електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному
законодавством, наразі не реалізована.

Однак, за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного
кабінету фізична особа – підприємець – платник єдиного податку має можливість
направити до органу ДПС разом із супровідним листом запит, за встановленою формою
у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Датою подання запиту із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в
органі ДПС. Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу
ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та
дату реєстрації. Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДПС можна
переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної
частини Електронного кабінету, відправлені листи – у вкладці «Відправлені документи»
меню «Вхідні/вихідні документи».
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До реалізації електронної форми витяг надається безпосередньо в контролюючому
органі за податковою адресою.

Детальніше з інформацією можна ознайомитись на загальнодоступному
інформаційно-довідковому ресурсі, категорія 107. Єдиний податок для фізичних осіб –
підприємців (спрощена система оподаткування).
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