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

Відповідно до п. 20.4 ст. 20, п.п. 14.1.137і п. 14.1 ст. 14 Податкового
кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ, та на виконання листа ДФС
України від
12.02.2019 №4389/7/99-99-08-04-01-17 "Про погодження
уповноважених осіб" н а к а з у ю :
1.Уповноважити на виконання певних функцій (підпис документів
виключно у межах компетенції), передбачених Податковим кодексом України
(далі - ПКУ), законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з
інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі
органи:
Начальника Каланчацької державної податкової інспекції Новокаховського
управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі Ковальова Дмитра Валерійовича, а саме
підписання таких документів:
листів на письмові запити органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з наданням відкритої податкової інформації в порядку,
встановленому законом (п.п. 21.1.7 п.21.1 ст.21 ПКУ);
довідок про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не
підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (абзац другий п. 64.3
ст. 64 ПКУ, п. 3.10 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі - Порядок
№ 1588), (ф. № 34-ОПП згідно з додатком 2 до Порядок № 1588);
повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у
зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (п. 10.6 Порядку №
1588 форма № 11-ОПП згідно з додатком 11 до Порядку № 1588);
повідомлень про взяття на облік платника єдиного внеску, на якого не
поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (п. З розділу III

2

Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 24.11.2014 № 1162,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за № 1553/26330
(далі порядок № 1162) Форма № 2-ЄСВ згідно з додатками 3 до Порядку №
1162);
повідомлень про відкриття /закриття рахунка платника податків у
фінансовій установі (ф.№ ПІ) ( п.69.3 ст 69 ПКУ, наказ Міністерства фінансів
України від 18.08.2018 № 721 "Про затвердження Порядку подання
повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та
інших фінансових установах до контролюючих органів", зареєстрований у
міністерстві юстиції України 04.09.2015 за № 1058/27503 (далі наказ № 721);
витягів з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або
відокремленого підрозділу) (п.З розділу II Порядку надання інформації з
реєстру
страхувальників
Державного
реєстру
загальнообов’язкового
державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 21.07.2017 № 651, постановою правління Пенсійного
фонду України від 21.07.2017 № 16-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.08.2017 за№ 1017/30885 (далі -Порядок № 651) форма № 1-ВРС);
витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи - підприємця або
фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) ( ф. № 2-ВРС)
(ст. 17 Закон № 2464, п. З розділу II Порядку № 651);
витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере участь у
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування ) (ф. № 3ВРС) ( ст. 17 Закону № 2464, п. З розділу II Порядку № 651);
довідки з реєстру страхувальників (ф.№ 1-ДРС) (ст. 17 Закону № 2464, п. 7
розділу II Порядку № 651);
лгРЬтів на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної
комісії тощо) про надання переліку рахунків у фінансових установах
відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент
звернення взяті на облік контролюючими органами та щодо яких не надходили
повідомлення про їх закриття (п. 11.9 Порядку № 1588);
листів фінансовим установам про надання відомостей про державну
реєстрацію припинення юридичної особи або підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця та дані щодо зняття з обліку таких платників
податків у контролюючому органі у разі незакриття рахунків у платників
податків, що припинились (зняті з обліку) (п.п. 6 п. 11.17 Порядку № 1588);
листів про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів АТО або
повернення документів на доопрацювання (п. 2.5 Порядку формування та
ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2014 № 1089, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.11.2014 за № 1471/26248);
реєстраційних посвідчень РРО за формою № 3-РРО (п.п. 193. 1.1 п. 193. 1
ст. 193 ПКУ);
довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових
операцій (п.п. 193. 1.1 п. 193. 1 ст. 193 ПКУ);

з

письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності
відповідно до вимог п.1.3 Регламенту комп’ютерної обробки податкової
звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування та іншої звітності в органах ДФС затвердженого
наказом ДФС України від 04.08.2017 № 515 (ст.ст. 48 та 49 ПКУ);
повідомлення контролюючого органу про відмову в узятті на облік
рахунка платника податків (ф. № П2) (п.69.3 ст.69 ПКУ, наказ № 721);
відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про
суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків (розділ X Положення
про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017
№ 822, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.10.2017 за №
1306/31174).
2.
Відділу комунікацій (Сальник І.) забезпечити оприлюднення інформац
про надання повноважень на субсайті територіальних органів ДФС у
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі офіційного
веб-порталу ДФС відповідно до положень п.п. 21.1.8 п. 21.1 ст. 21 Податкового
кодексу України.
3.Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника начальника
Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі Невдах Н.

Начальник

