
Як та в які строки контролюючі органи надають індивідуальні 

податкові консультації? 
 

ЗІР, категорія 135.05 

Відповідно до п.п. 14.1.172 прим. 1 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 

грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) індивідуальна 

податкова консультація – роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків 

щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в 

єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій. 

Згідно з п. 52.1 ст. 52 ПКУ за зверненням платників податків контролюючі органи 

надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного 

застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних днів, що 

настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом. 

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації 

в письмовій формі повинно містити: 

 найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної 

особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, 

якщо такі наявні; 

 код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової 

картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили 

про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); 

 зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової 

консультації; 

 підпис платника податків; 

 дату підписання звернення. 

На звернення платника податків, що не відповідає вимогам, зазначеним у цьому 

пункті, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та 

строки, передбачені Законом України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про 

звернення громадян» із змінами та доповненнями. 

Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову і митну політику, може прийняти рішення про продовження строку розгляду 

звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, 

але не більше 10 календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків до 

закінчення строку, визначеного абзацом першим п. 52.1 ст. 52 ПКУ. 



Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може 

використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 

52.2 ст. 52 ПКУ). 

За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в 

усній або письмовій формі. Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій 

формі, обов’язково повинна містити назву – податкова консультація, реєстраційний номер 

в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються 

платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника 

податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань 

практичного використання таких норм законодавства (п.п. 52.3 ст. 52 ПКУ). 

Пунктом 52.4 ст. 52 ПКУ встановлено, що індивідуальні податкові консультації 

надаються: 

 в усній формі – контролюючими органами та державними податковими інспекціями; 

 у письмовій формі – контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, 

містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними 

органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і 

митну політику. 

Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, підлягає 

реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на 

офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову та митну політику, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) 

платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та 

його податкової адреси. 

Доступ до зазначених даних єдиної бази та офіційного веб-сайту є безоплатним та 

вільним. Порядок ведення та форма єдиної бази індивідуальних податкових консультацій 

визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну фінансову політику. 

Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій розміщено на офіційному 

веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням: Головна/Електронний 

кабінет/Реєстри/Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій. 

Пунктом 52.5 ст. 52 ПКУ визначено, що контролюючий орган в Автономній 

Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональний територіальний 

орган зобов’язаний надіслати центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову і митну політику, індивідуальну податкову консультацію протягом 15 

календарних днів, що настають за днем отримання звернення платника податків на 

отримання індивідуальної податкової консультації, для розгляду питання про внесення 

відомостей про таку консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових 

консультацій, про що повідомляє платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну 

політику, отримавши індивідуальну податкову консультацію від контролюючого органу, 

який йому підпорядковується, протягом 10 календарних днів, що настають за днем 



отримання такої консультації, але не більше 35 календарних днів, що настають за днем 

отримання контролюючим органом відповідного звернення платників податків, приймає 

одне із таких рішень: 

 про внесення відомостей про індивідуальну податкову консультацію до єдиного 

реєстру індивідуальних податкових консультацій, про що повідомляє протягом 

одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому 

підпорядковується; 

 про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових 

консультацій, з одночасним наданням платнику податків від свого імені 

індивідуальної податкової консультації та внесенням відомостей про таку 

консультацію до зазначеного реєстру, про що повідомляє протягом одного робочого 

дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому 

підпорядковується, та платника податків у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ. 


