
Яка інформація про ФО включається до Державного реєстру фізичних 

осіб – платників податків та може бути надана за запитом фізичної 

особи? 
ЗІР, категорія 140.06 

Пунктом 70.1 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі 

змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує, державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр 

фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр).  

До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:  

 громадянами України;  

 іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;  

 іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця 

проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати 

податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території 

України.  

Облік фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі 

Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без 

використання реєстраційного номера облікової картки. 

Згідно з п. 70.2 ст. 70 ПКУ до облікової картки фізичної особи – платника податків 

(далі – облікова картка) та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків) (далі – повідомлення) вноситься така інформація:  

 прізвище, ім’я та по батькові;  

 дата народження;  

 місце народження (країна, область, район, населений пункт);  

 місце проживання, а для іноземних громадян – також громадянство;  

 серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого 

документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий. 

Відповідно до п. 70.3 ст. 70 ПКУ до інформаційної бази Державного реєстру 

включаються такі дані про фізичних осіб:  

 джерела отримання доходів;  

 об’єкти оподаткування;  

 сума нарахованих та/або отриманих доходів;  

 сума нарахованих та/або сплачених податків;  

 інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків. 

Згідно з п.п. 1 п. 1 розд. V Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному 

реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення), до Державного реєстру включаються: 

інформація з облікових карток фізичних осіб – платників податків (далі – Облікова картка); 

повідомлень фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – Повідомлення), 

заяв про зміну даних, що вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних 

осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або 

номером паспорта). 

Порядок отримання відомостей з Державного реєстру регламентується розд. X 

Положення.  



Фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі чи в окремому реєстрі 

Державного реєстру, може отримати відомості про себе, наявні у Державному реєстрі                 

(п. 1 розд. X Положення). 

Відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається 

контролюючим органом за зверненням фізичної особи (представника) щодо отримання 

відомостей про себе з Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність 

відомостей про таку особу в Державному реєстрі (п. 2 розд. X Положення). 

Відповідно до абзацу першого п. 4 розд. X Положення для отримання відомостей про 

себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до 

контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-

якого контролюючого органу у разі, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами 

населеного пункту проживання, подає документ, що посвідчує особу, та заяву щодо 

отримання відомостей з Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та 

утриманих податків за формою № 10ДР (далі – заява за формою № 10ДР) (додаток 14 до 

Положення). Представник додає до заяви за формою № 10ДР довіреність, засвідчену в 

нотаріальному порядку, на отримання відомостей з Державного реєстру, документ, що 

посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що 

посвідчує особу довірителя. 

Контролюючий орган відмовляє у прийнятті заяви та/або наданні відомостей з 

Державного реєстру у разі відсутності у запитувача законних підстав на отримання 

запитуваної інформації або у разі, якщо в заяві не вказані обов’язкові реквізити, вона не 

підписана, не містить дати, подані документи не відповідають п. 4 розд. X Положення чи не 

підтверджують права заявника щодо представництва фізичної особи для отримання 

відомостей про неї з Державного реєстру (п. 5 розд. X Положення). 

Контролюючий орган протягом трьох робочих днів з дня звернення фізичної особи 

(представника) надає відомості з Державного реєстру за формами, наведеними в додатках 15, 

16 до Положення (п. 6 розд. X Положення). 

Слід зазначити, що згідно з п. 7 розд. X Положення фізичні особи – громадяни України, 

які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами 

населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням відомостей з Державного 

реєстру до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі відомостей може 

бути продовжено до п’яти робочих днів. 

Відомості з Державного реєстру надаються контролюючим органом особисто фізичній 

особі або її представнику за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, та 

довіреності (для представника), про що робиться відповідний запис в журналі надання 

відомостей за формою, наведеною в додатку 17 до Положення (п. 8 розд. X Положення). 

 


