ДОРОЖНЯ КАРТА ПІДПРИЄМЦЯ ПОЧАТКІВЦЯ
м. Слов’янська

ЯК СТАТИ ПІДПРИЄМЦЕМ - ПЛАТНИКОМ ЄДИНОГО
ПОДАТКУ
МІСТА СЛОВ'ЯНСЬКА
8 КРОКІВ
1. Обрати види діяльності за КВЕД та систему оподаткування
Визначити вид економічної діяльності (перелік можна знайти на
сайті Держстату http://kved.ukrstat.gov.ua/ та обрати спрощену чи
загальну систему оподаткування)
Порада: обирайте одразу декілька видів діяльності, якими плануєте займатись (щоб не
вносити зайвий раз зміни до реєстру)

2. Надати документи для державної реєстрації фізичної особи — підприємця в
ЦНАП
( Адреса: 84122, Донецька обл. м.Слов`янськ, пл. Соборна,2)

Необхідні документи:
Заява про державну реєстрацію
Мати
з
собою
паспорт
та
ідентифікаційний податковий номер

3.Отримати виписку з Єдиного державного реєстру
Протягом 24 годин з моменту надання заяви отримати виписку з Єдиного
державного реєстру в ЦНАП або онлайн. Отримати виписку онлайн:
usr.minjust.gov.ua

4. Надати документи в ЦОП Слов’янської ДПІ Слов’янсько –Лиманського управління ГУ
ДФС у Донецькій області – податковий орган
(Адреса: 84122, Донецька обл. м.Слов`янськ, пл. Соборна,3)
* Заяву про обрання спрощеної системи оподаткування
* Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку
на додану вартість + мати з собою паспорт та ідентифікаційний
податковий номер

5. Придбати книгу обліку доходів та подати необхідні документи в податковий орган за
місцем реєстрації

Необхідно пронумерувати сторінки, підписати
придбану книгу та протягом 10 днів після отримання
виписки подати в податковий орган:
1) книгу обліку доходів разом із заявою про її
реєстрацію;
2) запит про отримання витягу з реєстру платників
єдиного податку
6 Отримати в податковому органі за місцем реєстрації книгу
обліку
Потягом 2 робочих днів з моменту подання заяв до податкового
органу отримати зареєстровану Книгу обліку доходів, витяг з
реєстру
платників
єдиного
податку

7.Зареєструвати реєстратор розрахункових операцій (РРО) у податковому органі за
місцем реєстрації
Документи для реєстрації РРО
Заяву про реєстрацію РРО (форма № 1 — РРО) через електронний кабінет.
8.

Відкрити рахунок для ФОП у будь-якому банку України та отримати ЕЦП\

Під час візиту до ДФС або в інший зручний для Вас час отримати у будьякому акредитованому центрі сертифікації ключів електронний цифровий
підпис (ЕЦП) на електронний носій.

ЯК ВІДКРИТИ ВЛАСНУ СПРАВУ І ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ
(маєте статус безробітного)
Зверніться до Слов'янського міського центру

зайнятості.

(Адреса: 84122, Донецька обл. м.Слов`янськ, пл. Соборна,3 )

Щороку тисячі колишніх безробітних стають підприємцями!

Безробітним, які не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю підходящої
роботи, допомога з безробіття може виплачуватись одноразово для організації
підприємницької діяльності.
Якщо Ви отримали в установленому порядку статус безробітного і бажаєте почати власну
справу, для Вас:
• інформування щодо можливостей відкриття власної справи
• тестування на виявлення здібностей до підприємництва
• допомога у пошуку перспективної бізнес-ідеї
• курси з «Основ підприємницької діяльності»
• допомога в складанні бізнес-плану та фінансових розрахунків
Безробітний подає заяву про виплату допомоги з безробіття
одноразово для організації підприємницької діяльності і бізнес-план
на розгляд спеціальної комісії. Остаточне рішення приймає директор центру зайнятості з
урахуванням висновків комісії.
За сприяння служби зайнятості Ви також можете отримати кваліфіковані консультації
з питань:
• законодавства щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання, ліцензування
• патентування та сертифікації підприємницької діяльності
• податкового законодавства
• відкриття рахунків у банківських установах
• з інших питань щодо підприємницької діяльності
Бажаємо Вам успіхів у започаткуванні власної справи!
ГАРЯЧА ЛІНІЯ державної служби зайнятості 0-800-50-50-60 (із стаціонарного телефону)
730 (з мобільного телефону)

