
Внесення до паспорта громадянина 
України (у формі книжечки) відмітки про 
наявність права здійснювати будь-які 
платежі за серією та номером паспорта

Строк надання послуги

 П'ять робочих днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Головне управління Державної податкової служби у Харківській області•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•

Документи, які подаються

Повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (форма № 1П)

1. 

або2. 
Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 
щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта (форма № 
5ДРП)

3. 

Паспорт громадянина України4. 
Документи повинні бути викладені українською мовою та не містити виправлень. 
Облікова картка або Заява заповнюються машинописом або від руки друкованими 
літерами

5. 

Платність надання адміністративної послуги

 Безкоштовно

Спосіб отримання послуги



Документи подаються особисто безпосередньо інспектору ГУ ДФС України у Харківської 
області

Результат надання адміністративної послуги

Відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта 

Додаткова iнформацiя

Адміністративна послуга надається фізичній особі, яка раніше не подавала облікової картки 
фізичної особи - платника податків і відомості про яку не включено до Державного реєстру 
фізичних осіб - платників податків та яка через свої релігійні переконання відмовляється від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Для отримання довідки щодо адміністративної послуги можна звернутися за телефоном 0 
800 501 007 (з 8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., крім суботи та неділі, безкоштовно зі 
стаціонарних телефонів) або направити запитання на адресу електронної пошти: idd@sfs
.gov.ua

Ознайомитися з інформацією щодо надання адміністративної послуги можна на веб-порталі 
за адресою: www.sfs.gov.ua

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Податковий кодекс України•

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

Наказ Міндоходів від 29.09.2017 № 822 "Про затвердження Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків"

•

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

http://www.sfs.gov.ua
http://www.sfs.gov.ua
http://www.sfs.gov.ua
http://www.sfs.gov.ua


Виявлення недостовірних даних або помилок у поданому Повідомленні/Заяві1. 


