
За якою податковою адресою необхідно подавати фізичній особі 

річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, якщо на 

момент подання декларації фізична особа знята з реєстрації за однією 

адресою та не зареєстрована за іншою? 

 Згідно з ст. 67 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-

ВР кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і 

розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до 

податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий 
стан і доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. 

 Відповідно до п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова 
декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки 

контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків. 

 Пунктом п. 45.1 ст. 45 ПКУ передбачено, що платник податків - 

фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу.  

Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається 

місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в 

контролюючому органі. 

Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше 
однієї податкової адреси. 

Відповідно до ст.6 Закону України від 11 грудня 2003 року № 1382-IV 

«Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні» 
громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які 

постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 

тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та 

прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. 
Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце 

проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної 

реєстрації її народження. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в 
день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою 

особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з 

попереднього місця проживання. 

 Таким чином, якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою 
та не зареєстрована за іншою, то вона повинна подати річну податкову 

декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за 

попередньою податковою адресою. 
Спілкуйтесь з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу  

«InfoTAX»   https://t.me/infoTAXbot 

Більше інформації на офіційних сторінках у соціальній мережі 

Фейсбук: Державна податкова служба  України  
https://www.facebook.com/TaxUkraine та  ДПС у Полтавській області  

https://www.facebook.com/tax.poltava/ 

Підписуйтесь на канали інформування ДПС Телеграм 
https://t.me/tax_gov_ua  Державна податкова служба УкраїниYou Tube  

youtube.com/TaxUkraine 

Головне управління ДПС у Полтавській області 

https://t.me/infoTAXbot
https://www.facebook.com/TaxUkraine
https://www.facebook.com/tax.poltava/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR1o1_QkwAlHUWHu4IK7Xrh3Mn-o8Yebd0-pCTJf2EE0ZsiS4i7gHPXzcW0&h=AT2pg6pSugTxcZogwJTMO2ClGOpkIKd-JqRP9efJHbjE1JaHu1kojpVqG3aErOGRtM7p1bxTULSzPvrClysfKULB9dYky-orM6dSdU2FGo7twPCR7X4JSM2Xr37YdC75o2g&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2cnLntr_hXCdzeveACy7k2960NnDq8Xd4UXk_yV6F3gWAbetvtMHnNFxeDQToCkZHA1sNvSK5ryGPFEnxOfHWhAYKUi6JGYylgqrXTTd_t-1OHiHg_3K50gTmq9FddqwmKlAKMCsNYnvn53yW0jnFCFTqCUSH7OVpcXZDeP49rfg
https://www.facebook.com/TaxUkraine/?__cft__%5B0%5D=AZVHwD3zDKRGU6cRbt549yfa1VXpYKU3GwqlbTNA-PsFXl3wSztVBCCjWpUbYNUVdQ7ZBLMaJ837PGeY7EktihW7HpG2skkkBoYkso_b1Sh7RsXlb5PyBJXOqyoE5RgvuipUVbx8hpEE2Led-v3-KIsU&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2FTaxUkraine%3Ffbclid%3DIwAR2z4VvMZ4V3TQqSh4QDbMXhFe7io0zcj1pkR2HS_jkyCgZKjgWUPd_B-l0&h=AT12gVBKLgja6rbDSvHE0OLgtJZZ7aBQ1E4nue-LzE379AZSbjB9o64w1FmX7mRnjWnOqwqqDd9OC4V9iB4Y7o-o00O35LkHwxAEe-QQ-sBr9tcflrkuD1QHQn6u4gTOXgc&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2cnLntr_hXCdzeveACy7k2960NnDq8Xd4UXk_yV6F3gWAbetvtMHnNFxeDQToCkZHA1sNvSK5ryGPFEnxOfHWhAYKUi6JGYylgqrXTTd_t-1OHiHg_3K50gTmq9FddqwmKlAKMCsNYnvn53yW0jnFCFTqCUSH7OVpcXZDeP49rfg

