ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

        Згідно зі статтею 46 Закону України «Про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» ,   державна  реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі: 

   -  прийняття фізичною   особою   -   підприємцем   рішення   про 
      припинення підприємницької діяльності; 
   - смерті фізичної особи - підприємця; 
   -  постановлення судового  рішення про оголошення фізичної особи 
      померлою або визнання безвісно відсутньою; 
   -   постановлення судового рішення про визнання  фізичної  особи, 
       яка  є  підприємцем,  недієздатною  або про обмеження її цивільної 
       дієздатності; 
    -  постановлення судового рішення про припинення підприємницької 
       діяльності фізичної особи - підприємця. 

          Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати 
внесення  до  Єдиного  державного  реєстру  запису  про   державну 
реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної 
особи - підприємця. 

         Згідно зі статтею 47 Закону України «Про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» , для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням, що проводяться за зверненням фізичної особи – підприємця особисто або уповноваженою нею особою, надаються такі документи:
	   Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням (форма 12). 


       У разі якщо документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем подаються заявником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстраторові додатково пред'являються паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що підтверджує його (її) повноваження (довіреність).
      Документи, які відповідно до вимог Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" подаються (надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою. 
        Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена.
        Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця проводиться безоплатно.
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