 
СПРОЩЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ОСІБ ЯК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

	Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноважена нею особа повинна подати особисто (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи,  в електронній формі) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи:
	заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця;
	копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця;
	нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла 16 років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.
Законом України від 05.09.2013 № 441-VІІ внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків, який набрав чинності  з 01.01.2014 року одночасно із Законом України від 05.09.2013 №443-VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків».
Відповідно до Закону України № 441- VІІ, з 01 січня 2014 року для проведення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців разом з заповненою реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця державному реєстратору може бути подана як додаток заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, – Міністерством доходів та зборів України.
Разом з тим, зазначені заяви станом на сьогоднішній день знаходяться у стадії погодження із заінтересованими органами.
З огляду на зазначене, до затвердження Міністерством доходів та зборів України відповідних форм заяв   державному реєстратору разом  із заповненою реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця необхідно подавати:
- заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (наказ Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та  форми розрухунку доходу за попередній рік», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за № 1537/20275);
- реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (наказ Міністерства фінансів України  від 07.11.2011 № 1394 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.11.2011 за № 1369/20107).
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