Чи можна отримати довідку-підтвердження статусу
податкового резидента України через Електронний
кабінет?
Деражнянська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області інформує, що форма довідкипідтвердження статусу податкового резидента України визначена наказом ДПА України
від 12.04.2002 № 173 «Про підтвердження статусу податкового резидента України» зі
змінами та доповненнями.
Так, згідно з п. 2 Наказу № 173 Довідку видає державна податкова інспекція за
місцем проживання фізичної особи на своєму бланку протягом 10-ти робочих днів з
моменту подання письмового звернення такої особи.
Звернення щодо отримання Довідки може бути подано особисто заявником,
уповноваженою на це особою або надіслано поштою.
Довідка видається для підтвердження, що особа є платником податків в Україні і є
резидентом України у розумінні договору про уникнення подвійного оподаткування між
Україною та відповідною країною.
Довідка діє в межах календарного року та потребує щорічного її оновлення.
Згідно з п. 42 прим. 1. 2 ст. 42 прим. 1 ПКУ Електронний кабінет забезпечує
можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та
іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та
нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших
законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, в тому числі,
шляхом подання звернень.
Меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабiнету дозволяє
надіслати лист (запит тощо) до відповідного органу ДПС.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а
також через офіційний вебпортал ДПС.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням
електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), отриманого у
будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.
Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДПС автора
електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату
реєстрації запиту в органі ДПС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо
отримання та реєстрації листів в органі ДПС користувач може переглянути в вкладці
«Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету,
відправлені листи – у вкладці «Вихідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи».
Отже, фізична особа може надіслати лист (запит тощо) у довільній формі через
Електронний кабінет до відповідного органу ДПС за місцем проживання фізичної особи
щодо отримання Довідки.
При цьому, нормами Наказу № 173 не передбачено отримання платником Довідки в
електронному вигляді. Орган ДПС на своєму бланку видає платнику податків фізичній
особі Довідку протягом 10-ти робочих днів з моменту подання письмового звернення
такої особи.

