Юридичним особам та фізичним особам-підприємцям!
Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457
«Про затвердження та скасування національних класифікаторів» з 1 січня 2012
року набрав чинності національний класифікатор України ДК 009:2010
«Класифікація видів економічної діяльності» (далі - КВЕД-2010).
КВЕД використовується для представлення та аналізу статистичної, фінансової,
митної, податкової, банківської та іншої економічної інформації, а також у
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та
обов’язково фіксується у Єдиному державному у реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців.
Для забезпечення доступності та відкритості матеріалів з впровадження КВЕД2010 створений Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за
КВЕД-2005 та КВЕД-2010, який розміщено на головній сторінці офіційного
веб-сайту Держстату (www.ukrstat.gov.ua) на банері «Сервіс для визначення
кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010», а усі матеріали, які
стосуються розроблення та впровадження в статистичну діяльність КВЕД-2010,
розміщено на банері «Впровадження нової КВЕД (ДК 009:2010)».
Аналізуючи кількість юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
які змінили КВЕД-2005 та КВЕД-2010 можна зробити висновок, що станом
на 1 жовтня 2013 року не всі суб’єкти господарювання провели такі зміни.
За даними Єдиного державного реєстру станом на 2 вересня 2013 лише
близько 61% юридичних осіб та 58% фізичних осіб-підприємців мають
КВЕД-2010.
Нагадуємо, для приведення кодів видів діяльності відповідно до КВЕД-2010
фізичним особам-підприємцям та представникам юридичних осіб необхідно
звертатися до державних реєстраторів реєстраційних служб за місцем свого
знаходження або проживання (за місцем реєстрації) із відповідними
документами, а саме:
- для фізичних осіб-підприємців - реєстраційна картка на проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в
ЄДР (Форма №11), яка в переліку змін, що вносяться до відомостей про
фізичну особу-підприємця, містить поле «зміна видів діяльності, що здійснює
фізична особа-підприємець». Зміна видів діяльності проводиться безоплатно;
для юридичних осіб:
- реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу,
які містяться в ЄДР (Форма № 4) - у випадку зміни видів економічної діяльності
видами економічної діяльності з їх переліку, зазначеними в установчих
документах юридичної особи;
- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної (Форма № 3) та пакет документів відповідно до вимог
статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців» - у випадку необхідності внесення змін до
установчих документів юридичної особи у зв'язку із змінами видів економічної
діяльності.

