ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
ДПС у м. Києві
27.07.2022 № 319

Видача довідки про доходи
Найменування суб’єкта
Головне управління ДПС у м. Києві
надання адміністративної
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19,
послуги, місцезнаходження,
тел. (044) 454-70-87
телефон, адреса електронної
kyiv.official@tax.gov.ua
пошти та вебсайта
kyiv.tax.gov.ua
Місця прийому суб’єктів м. Київ, вул. Жилянська, 23
звернень
м. Київ, вул. Кошиця, 3
м. Київ, вул. Закревського, 41
м. Київ, бульвар Верховної Ради, 24-Б
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 58
м. Київ, вул. Лєскова, 4
м. Київ, вул. Верховинна, 9 (вхід з вул. Котельникова, 14)
м. Київ, вул. Смілянська, 6
м. Київ, вул. Політехнічна, 5а
Режим роботи
Понеділок - четвер: з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
П’ятниця з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
Обідня перерва: 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.
Субота, неділя: вихідні дні
Умови (підстави) отримання Подання декларації про майновий стан і доходи
адміністративної послуги
Перелік документів,
Заява (довільної форми)
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
Порядок та спосіб подання Заява подається до контролюючого органу за основним місцем обліку в
документів, необхідних для один із таких способів:
отримання адміністративної безпосередньо до контролюючого органу;
послуги
поштою;
засобами
інформаційно-телекомунікаційної
системи
"Електронний
кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (розділ
"Листування з ДПС")
Платність надання
Безоплатно
адміністративної послуги
Строк надання
10 календарних днів
адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови Відсутні
у наданні адміністративної
послуги
Результат надання
Довідка про доходи
адміністративної послуги
Способи отримання
Поштою або безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано
результату
заяву, у разі зазначення такого способу отримання у заяві
Акти законодавства, що Податковий кодекс України (п. 296.8 ст. 296)
регулюють порядок та
умови надання
адміністративної послуги
Довідкова інформація
Інформаційну картку адміністративної послуги, зразок заяви, що подається

2
для її отримання, розміщено у підрозділі "Адміністративні послуги"
розділу "Діяльність" субсайта суб’єкта надання адміністративної послуги.
Про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДПС можна
повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок "5" та натисніть "1"),
залишити повідомлення про можливі факти вчинення працівниками органів
ДПС корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону України "Про запобігання корупції" можна за вказаним
номером телефону (напрямок "5" та натисніть "2")

