
Як користуватись електронним сервісом «Отримання відомостей з 

Державного реєстру ФО – платників податків про суми виплачених 

доходів та утриманих податків в електронному вигляді», розміщеним 

на офіційному веб-порталі ДФС (у т.ч. якщо паспортний документ 

нового зразка)? 
ЗІР, категорія 140.05 

Фізична особа – платник податків відомості про суми виплачених доходів та утриманих 

податків в електронному вигляді може отримати через: 

 приватну частину (особистий кабінет) Електронного кабінету з використанням 

електронного цифрового підпису фізичної особи будь-якого Акредитованого 

центру сертифікації ключів; 

 спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання 

звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності» з 

використанням електронного цифрового підпису. 

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а 

також через офіційний веб-портал ДФС. 

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) здійснюється після проходження 

користувачем електронної ідентифікації он лайн з використанням ЕЦП, отриманого в будь -

якому акредитованому центрі сертифікації ключів (АЦСК). 

В меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного 

кабінету фізична особа має можливість обрати Запит про суми виплачених доходів та 

утриманих податків з ДРФО – платників податків для заповнення податкової декларації про 

майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулись за 

призначенням житлових субсидій (далі – Запит). 

У запропонованій формі Запиту необхідно заповнити відповідні поля такого запиту, 

підписати та надіслати.  

Фізичні особи – платники податків, які отримали паспорт нового зразка, де вказано 

лише номер паспорта (серія відсутня), при заповненні поля «Реквізити паспортного 

документа» Запиту зазначають лише номер паспорта. 

Інформацію щодо отримання Запиту (квитанція № 1) та відповідь на запит можна 

переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної 

частини Електронного кабінету, відправлений Запит – у вкладці «Відправлені документи» 

меню «Вхідні/вихідні документи». 

Середня тривалість обробки Запиту складає близько 30 хвилин. 

Відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді 

надаються за останні три роки (по квартально), відомості за останній звітний період 

(квартал) надаються через 50 днів після його закінчення. 



У разі виникнення питань з приводу користування Електронним кабінетом фізична 

особа – платник податків може скористатись інструкцією користувача, яка розміщена у меню 

Допомога відкритої частини Електронного кабінету, зокрема переглянути відео-урок щодо 

отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми 

виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, або звернутись за 

телефоном 0 800 501 007.  

Ознайомитись з порядком отримання відомостей про доходи за допомогою 

«Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання 

звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності» можна на офіційному 

веб-порталі ДФС за посиланням: Головна/Фізичним особам/Отримання відомостей з 

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та 

утриманих податків у електронному вигляді (http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-

doxid). 


