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від

Луганська регіональна
торгово-промислова палата
просп. Хіміків, 48а,
м. Сєверодонецьк,
Луганська обл., 93401
Про перереєстрацію
суб'єктів господарювання

Мінекономрозвитку розглянуло звернення Луганської регіональної
торгово-промислової палати від 07.06.2016 № 25.3-171 стосовно роз'яснення про
нормативно-правові акти, які визначають здійснення обов'язкової перереєстрації
суб'єктів господарювання з підконтрольних територій на контрольованих
органами державної влади України територіях та повідомляє.
Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська
діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою
досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Пунктом 6 статті 128 цього Кодексу визначено, що громадяни - підприємці
зобов'язані вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно
до вимог законодавства, своєчасно надавати органам доходів і зборів декларацію
про майновий стан і доходи (податкову декларацію), інші необхідні відомості для
нарахування податків та інших обов'язкових платежів, сплачувати податки та
інші обов'язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом, зокрема
Податковим кодексом України та Законом України від 08.06.2010 №2464 "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування".
Державна фіскальна служба України листом від 18.06.2015 № 5837/М/9999-17-02-02-14 надала роз'яснення щодо застосування норм податкового
законодавства підприємцями із зони антитерористичної операції, який розміщено
на офіційному
веб-порталі
Державної
фіскальної
служби України
(1іїїр://5Їз.§оу.иа).

Разом з тим, для забезпечення сплати податків платниками у разі зміни
місцезнаходження/місця проживання з території Луганської та Донецької
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областей (територій, де здійснюється антитерористична операція) на інші
території України запроваджено механізм, який дозволяє перереєструвати бізнес
із зони антитерористичної операції в інші регіони України.
Для реєстрації зміни свого місцезнаходження/місця проживання юридична
особа або фізична особа - підприємець, яка зареєстрована на території проведення
антитерористичної
операції,
звертається
до
державного
реєстратора
реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в
областях та місті Києві.
Після отримання відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців про зміну місцезнаходження/місця
проживання відповідні контролюючі органи в інших областях або місті Києві
здійснюють взяття на облік платників.
Після взяття на облік платники сплачують податки, збори, єдиний внесок
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, подають податкові
декларації (звіти, розрахунки) та виконують інші зобов'язання платників на
контрольованих територіях України.
Зазначене питання регулюється такими актами:
статтею 4 Закону України від 02.09.2014 № 1669-УІІ "Про тимчасові заходи
на період проведення антитерористичної операції"";
наказом Міністерства юстиції України від 05.11.2014 № 1849/5 "Про
проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія
проведення антитерористичної операції", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 06.11.2014 за № 1408/26185, який набрав чинності 19.11.2014;
наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1127 "Про
затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів"
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1453/26230, який
набрав чинності 19.11.2014.
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