Як отримати послугу
Онлайн
1.Вам знадобиться електронний підпис (кваліфікований електронний
підпис).
Зверніть увагу!
Якщо у вашого ТОВ будуть визначені кінцеві бенефіціарні власники —
резиденти України, то необхідно, щоб вони були власниками одного із
біометричних документів (ID-картка, біометричний закордонний паспорт)
для заповнення Унікального номеру запису у реєстрі (УНЗР).
У разі, якщо такий документ відсутній або кінцевий бенефіціарний власник
вашого ТОВ не є резидентом України, то зареєструвати ТОВ ви зможете
тільки офлайн у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).
2. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі в кабінеті громадянина на
diia.gov.ua.
3. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та виберіть необхідні
опції модельного статуту або виберіть редакцію статуту “за
замовчуванням”.

4. Після цього автоматично буде сформовано заяву, статут, протокол
зборів засновників та надіслано на реєстрацію ТОВ до державного
реєстратора.
5. Якщо ви обрали спрощену форму оподаткування, заяву на перехід до
спрощеної системи буде також автоматично надіслано до податкового
органу за місцем вашої реєстрації або за місцем реєстрації, вказаної в
довідці переселенця.

Зверніть увагу!
Ви можете подати заяву на реєстрацію платником податку на додану
вартість (ПДВ), якщо обрали загальну систему оподаткування, яку буде
автоматично надіслано до податкового органу за місцем вашої реєстрації
або за місцем реєстрації, вказаної в довідці переселенця.
Зверніть увагу! Всі документи мають бути підписані за допомогою
електронного підпису.

Офлайн
1. Якщо ви не хочете або не можете зареєструвати ТОВ в електронній
формі, подати заяву можна в паперовій формі реєстратору. Для цього вам
знадобиться ідентифікаційний код та паспорт.
Зверніть увагу! У разі подання документів у паперовій формі змінити
положення модельного статуту неможливо. Отже, вважається, що вибрано
редакцію статуту “за замовчуванням”.
2. Заяву треба подати до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)
або до виконкому міської ради за місцем проживання (адреса прописки не
важлива). Так само можна подати заяву на перехід до спрощеної системи
оподаткування. Обидві послуги безкоштовні.
3. Якщо у вас немає можливості відвідати ЦНАП чи виконком особисто, ви
можете надіслати заяву поштою. Перш ніж відправити, засвідчіть свій
підпис нотаріально.

4. Якщо ваші документи подаватиме уповноважений представник, потрібно
додати примірник оригіналу або нотаріально засвідченої копії документа.
Зверніть увагу!
Якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що
посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт

іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без
громадянства.
6. Завантажити форму заяви на відкриття ТОВ на підставі модельного
статуту можна тут.
7. Завантажити форму заяви на перехід до спрощеної системи
оподаткування можна тут.
Зверніть увагу, що заяву на перехід до спрощеної системи буде передано в
податкову службу за місцем вашої реєстрації або за місцем проживання в
довідці переселенця.

Результат

Після подання заяви її статус можна перевірити в кабінеті
громадянина. Повідомлення про вдалу реєстрацію чи відмову також
з’явиться у кабінеті громадянина і буде відправлено на електронну
пошту.
Щойно ТОВ буде зареєстровано, запис про це з’явиться в Єдиному
державному реєстрі. З цього моменту ви можете отримати виписку з
реєстру в кабінеті громадянина, роздрукувати його й користуватися,
як будь-яким іншим документом. Інформація про взяття на облік
платників податків з’явиться в Реєстрі.

Наступні кроки
1. Вам необхідно відкрити рахунок у будь-якому банку. Потрібно звірити
підписи осіб, які мають право розпоряджатися рахунками. Для цього існує
картка зі зразками підписів, які завіряє нотаріус. Банк самостійно надає до
податкової відомості про наявність у вашого ТОВ відкритого рахунку.
Рахунки можна відкрити в національній чи іноземній валюті. Обмежень

щодо наявності рахунків та їх кількості немає.

2. Вам також треба визначитися з печаткою підприємства. Згідно з чинним
законодавством наявність печатки у ТОВ це право, а не обов'язок. Якщо
хочете оформити, зверніться до спеціалізованих підприємств.

