
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 

СЛУЖБА УКРАЇНИ 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС  

У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні 

податок на прибуток (доходи) 
Найменування суб’єкта 

надання 

адміністративної 

послуги, 

місцезнаходження, 

телефон, адреса веб-

сайту 

Головне управління ДПС у Луганській області 

93401, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72 
тел. (06452) 70 20 80 

lg.tax.gov.ua 

Місця прийому суб’єктів 

звернень 
Головне управління ДПС у Луганській області 

93401, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72 

 

Центри обслуговування платників: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72,тел.(0645) 70-33-72, (06452) 4-30-00; 

м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 347, тел. (06451) 7-11-81; 

м. Попасна, вул. Калюжного, 2-Б, тел. (06474) 3-37-72; 

м. Кремінна, вул. Центральна, 10, тел. (06454) 3-19-40; 

м. Старобільськ, вул. Харківська, 6, тел. (06461) 2-40-07; 

смт. Новоайдар, вул. Банківська, 16, тел. (06445) 9-29-59; 

м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 14-Б, тел. (06453) 7-66-91; 

смт. Біловодськ, вул. Гусарева, 2, тел. (06466) 2-00-78; 

смт. Білокуракине, вул. Історична, 87, тел. (06462) 2-15-99; 

смт. Марківка, вул. Центральна, 20, тел. (06464) 9-10-87; 

смт. Мілове, вул. Миру, 43, тел. (06465) 2-13-95; 

смт. Новопсков, вул. Українська, 51, тел. (06463) 2-14-42; 

м. Сватове, майдан Злагоди, 10, тел. (06471) 3-35-10; 

смт. Троїцьке, вул. Паркова, 3, тел. (06456) 2-12-84; 

 смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 5, тел. (06472) 3-13-62. 

Режим роботи На період карантину: 

Понеділок – четвер: з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

П’ятниця: з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. 

Перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. 

Вихідні дні: субота, неділя. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної 

послуги 

Податковий кодекс України. 

Наказ Міністерства фінансів України від 03.12.2012 № 1264 "Про 

затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні 

податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки", зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 24.12.2012 за № 2155/22467 

Умови (підстави) 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Особа (юридична або фізична) не є резидентом та отримує доходи з джерелом 

їх походження з України 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги, а також вимоги 

до них 

Письмове звернення нерезидента або уповноваженої ним особи (довільної 

форми), що має містити таку інформацію: 

- відомості про нерезидента: 

повна назва іноземної юридичної особи (прізвище, ім`я та по батькові (за 

наявності) фізичної особи, яка не є резидентом), що одержала дохід з 

джерелом його походження з України і звертається з проханням про видачу 

довідки; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2155-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2155-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2155-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2155-12
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ідентифікаційний код (номер) цієї іноземної юридичної особи (фізичної 

особи, яка не є резидентом) в країні резиденції (за наявності); 

місцезнаходження (місце проживання) іноземної юридичної особи (фізичної 

особи, яка не є резидентом) в країні резиденції; 

- відомості про джерело доходу: 

повна назва (прізвище, ім'я та по батькові) резидента або постійного 

представництва нерезидента (податкового агента), що здійснив на користь 

нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України; 

код платника податку за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки 

платника податків зазначеного резидента або постійного представництва 

нерезидента (податкового агента); 

місцезнаходження юридичної особи (місце проживання) зазначеного 

резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента); 

період, у якому виплачувався дохід; 

вид доходу; 

сума доходу; 

сума сплаченого в Україні податку. 

Звернення має бути подане українською мовою або іноземною мовою разом з 

офіційним перекладом українською мовою 

Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Звернення подається до головного управління ДПС, Офісу великих платників 

податків ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або 

постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента 

будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України 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 

5 робочих днів 

Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

Надання нерезидентом у своєму письмовому зверненні недостовірної 

інформації 

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) 

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) 
 


