і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ
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Про надання повноважень

В ідповідно до п. 20.4 ст. 20, п.п. 14.1.137і п. 14.1 ст. 14 Податкового
кодексу У країни від 02 грудня 2010 року № 2755-V I, та на виконання листа ДФС
У країни від 22.11.2018 № 36369/7/99-99-08-04-01-17, н а к а з у ю :
1.У повноваж ити на виконання певних функцій (підпис документів
виклю чно у м еж ах компетенції), передбачених П одатковим кодексом У країни
(далі - ПКУ), законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з
інш их питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролю ю чі
органи
начальника
Н овокаховської
держ авної
податкової
інспекції
Н овокаховського управління Головного управління ДФ С у Х ерсонській області,
А втономній
Республіці
Крим
та
м. Севастополі
Заруденця
Сергія
В олодимировича, в частині підписання таких документів:
довідок про сплату податкових зоб ов’язань платником податкурезидентом, який виїж дж ає за кордон на постійне м ісце проживання, та про
відсутність податкових зоб ов’язань (п. 179.3 ст. 179 ПКУ);
довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову
декларацію ) (п. 179.12 ст. 179 ГІКУ);
довідок про сплачений нерезидентом в У країні податок на прибуток
(доходи) фізичним особам (п.п. 19і. 1.3 п. 19і. 1 ст. 19і ПКУ);
довідок-підтвердж ення статусу податкового резидента У країни фізичним
особам (п.п. 19і. 1.3 п. 19і. 1 ст. 19і ПКУ);
письм ових запитів органів держ авної влади та органів місцевого
сам оврядування з наданням відкритої податкової інф ормації в порядку,
встановленому законом (п.п. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ);
листів на звернення, які надходять від органів місцевого самоврядування,
держ авних та правоохоронних органів, інш их підприємств та організацій,
щ одо надання інф ормації з Д ерж авного реєстру фізичних осіб - платників
податків (п. 70.15 ст. 70 ПКУ);
довідок про взяття на облік платника податків, відомості щ одо якого не
підлягаю ть вклю ченню до Єдиного держ авного реєстру ю ридичних осіб,
фізичних осіб - підприєм ців та громадських формувань (ф. № 34-ОП П) (абзац
другий п. 64.3 ст. 64 ПКУ , п. 3.10 П орядку обліку платників податків і зборів,

затвердж еного наказом М іністерства фінансів У країни від 09.12.2011 № 1588,
зареєстрованого в М іністерстві ю стиції України 29.12.2011 за № 1562/20300
(далі - П орядок № 1588);
повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у
зв ’язку із зм іною м ісцезнаходж ення (місця прож ивання) (ф. № 11-ОПП)
(п. 10.6 П орядку № 1588);
повідом лень про взяття на облік платника єдиного внеску, на якого не
пош ирю ється дія Закону У країни "Про держ авну реєстрацію ю ридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських ф ормувань" (ф. № 2-ЄСВ) (ст. 5
Закону У країни від 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове держ авне соціальне страхування" (далі - Закон
№ 2464), п. З розділу III П орядку обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове держ авне соціальне страхування, затвердж еного наказом
М інфіну від 24.11.2014 № 1162, зареєстрованого в М іністерстві ю стиції У країни
03.12.2014 за № 1553/26330);
листів на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної
комісії тощ о) про надання переліку рахунків у ф інансових установах
відповідної ю ридичної особи та/або її відокрем лених підрозділів, які на момент
звернення взяті на облік контролю ю чими органами та щ одо яких не надходили
повідомлення про їх закриття (п. 11.9 П орядку № 1588);
листів ф інансовим установам про надання відомостей про державну
реєстрацію припинення ю ридичної особи або підприєм ницької діяльності
фізичної особи - підприєм ця та дані щ одо зняття з обліку таких платників
податків у контролю ю чом у органі у разі незакриття рахунків у платників
податків, що припинились (зняті з обліку) (п.п. 6 п. 11.17 П орядку № 1588);
листів про вклю чення/внесення змін до Реєстру волонтерів АТО або
повернення докум ентів на доопрацю вання (п. 2.5 П орядку ф ормування та
ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, затвердж еного
наказом М іністерства ф інансів У країни від 30.10.2014 № 1089, зареєстрованого
в М іністерстві ю стиції У країни 19.11.2014 за№ 1471/26248);
реєстраційних посвідчень про реєстрацію реєстраторів розрахункових
операцій (п.п. 19'. 1.3 п. 19і. 1 ст. 19і ПКУ);
письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності
(ст.ст. 48 та 49 ПКУ);
витягів з реєстру страхувальників (щ одо ю ридичної особи або
відокремленого підрозділу) (ф. № 1-ВРС) (ст. 17 Закону № 2464, п. З розділу II
П орядку надання інф орм ації з реєстру страхувальників Д ерж авного реєстру
загальнообов’язкового держ авного соціального страхування, затвердж еного
наказом М іністерства ф інансів У країни від 21.07.2017 № 651, постановою
правління П енсійного фонду України від 21.07.2017 № 16-1, зареєстрованого в
М іністерстві ю стиції У країни 17.08.2017 за № 1017/30885 (далі - Порядок
№ 651);
витягів з реєстру страхувальників (щ одо ф ізичної особи - підприємця або
фізичної особи, яка провадить незалеж ну проф есійну діяльність) (ф. № 2-ВРС)
(ст. 17 Закону № 2464, п. З розділу II П орядку № 651).

2. В ідділу комунікацій (Сальник І.В.) забезпечити оприлю днення
інф ормації про надання повноваж ень на субсайті територіальних органів ДФ С у
Х ерсонській області, А втономній Республіці Крим та м. С евастополі офіційного
веб-порталу Д Ф С відповідно до полож ень п.п. 21.1.8 п. 21.1 ст. 21 П одаткового
кодексу У країни.
3.К онтроль за виконання цього наказу покласти на заступника начальника
Головного управління ДФ С у Х ерсонській області, А втоном ній Республіці Крим
та м. Севастополі Н евдах Н.М .

Н ачальник

Тетяна П аламарчук 1627

І.К Л И М

