ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ГУ ДПС у
Кіровоградській області
від 02.02.2021 № 194

Видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми/джерела виплачених доходів та
утриманих податків
Найменування суб’єкта
надання адміністративної
послуги, місцезнаходження,
телефон, адреса веб-сайту
Місця прийому суб’єктів
звернень

Головне управління ДПС у Кіровоградській області
25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький,
вул. Велика Перспективна, 55
тел.: (0522) 36-69-76, www.kr.tax.gov.ua
Головне управління ДПС у Кіровоградській області
м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, каб. 105
Центри обслуговування платників, створені в державних податкових
інспекціях:
м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 48ж
м. Бобринець, вул. Соборна, 187а
смт. Вільшанка, вул. Центральна, 40
м. Гайворон, вул. Василя Стуса, 39/88
смт. Голованівськ, вул. Паркова, 11
смт. Добровеличківка, вул. Шевченка, 134
м. Долинська, вул. Соборності України, 60
м. Знам’янка, вул. Чайковського, 7/55
смт. Компаніївка, вул. Перемоги, 103а
м. Кропивницький, вул. Глінки, 2
м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8
смт. Новгородка, вул. Криворізька, 10
смт. Новоархангельськ, вул. Барвиста, 22
м. Новомиргород, вул. Соборності, 91
м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 52/1
смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 63
м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, 17
смт. Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 68
смт. Петрове, вул. Центральна, 41
м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14
смт. Устинівка, вул. Ювілейна, 6
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.
Обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.
Субота, неділя: вихідний
Акти законодавства, що
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
регулюють порядок та умови осіб - платників податків, затверджене наказом Міністерства фінансів
надання адміністративної
України від 29.09.2017 № 822, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
послуги
України 25.10.2017 за № 1306/31174 (далі – Положення)
Перелік документів,
1. Заява щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних
необхідних для отримання осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та
адміністративної послуги, а утриманих податків за формою № 10ДР (додаток 14 до Положення) (далі
також вимоги до них
– Заява).
2. Документ, що посвідчує особу (після пред’явлення повертається)
Порядок та спосіб подання Заява подається до головного управління ДПС за податковою адресою
документів, необхідних для (місцем проживання) фізичної особи або до будь-якого головного
отримання адміністративної управління ДПС через державні податкові інспекції, утворені у складі
послуги
головних управлінь ДПС в областях у разі, якщо фізична особа тимчасово
перебуває за межами населеного пункту проживання.

Платність надання
адміністративної послуги
Строк надання
адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови
у наданні адміністративної
послуги

Результат надання
адміністративної послуги
Способи отримання
результату

Довідкова інформація

2
Вона може бути подана особисто, через представника, надіслана
рекомендованим листом.
Представник додає до Заяви довіреність, засвідчену в нотаріальному
порядку, на отримання відомостей з Державного реєстру, документ, що
посвідчує особу такого представника (після пред’явлення повертається),
та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу
довірителя.
Якщо заява надсилається рекомендованим листом, підпис фізичної особи
на ній повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку. До заяви
фізична особа додає ксерокопію з чітким зображенням документа, що
посвідчує особу
Безоплатно
3 робочі дні
Відсутність у запитувача законних підстав для отримання запитуваної
інформації або у разі, якщо в Заяві не вказані обов’язкові реквізити, вона
не підписана, не містить дати, подані документи не відповідають
вимогам, зазначеним у цій інформаційній картці, чи не підтверджують
права заявника щодо представництва фізичної особи для отримання
відомостей про неї з Державного реєстру
Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про
суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків
Безпосередньо в головному управлінні ДПС (державній податковій
інспекції, через яку подану Заяву).
Видається особисто фізичній особі за умови пред’явлення документа, що
посвідчує особу, або її представнику (за умови пред’явлення документа,
що посвідчує особу такого представника, ксерокопії (з чітким
зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя, та довіреності)
Інформацію, що зазначається у документі "Відомості з Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених
доходів та утриманих податків", можна отримати за допомогою
електронних сервісів ДПС в один із таких способів:
у разі подання заяви засобами інформаційно-телекомунікаційної системи
"Електронний кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою:
cabinet.tax.gov.ua та через офіційний веб-портал ДПС, інформація
надається засобами цієї системи;
у разі подання заяви до "Єдиного вікна подання електронної звітності",
програмне забезпечення якого розміщено на офіційному веб-порталі ДПС
у розділі "Електронна звітність", інформація направляється на електронну
адресу фізичної особи - платника податків.
Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та 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)

