
Чи має право платник податків використовувати інформацію про стан 

розрахунків з бюджетом, отриману через меню «Стан розрахунків з 

бюджетом» приватної частини (особистого кабінету) Електронного 

кабінету, при адміністративному або судовому оскарженні рішень 

контролюючих органів тощо? 
ЗІР, категорія 140.06 

Відповідно до п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                           

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) рішення, прийняті контролюючим 

органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. 

Під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення того, що будь-яке 

нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених ПКУ, або будь-яке 

інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.  

Обов’язок доведення правомірності нарахування або прийняття будь-якого іншого 

рішення контролюючим органом у судовому оскарженні встановлюється процесуальним 

законом (п. 56.4 ст. 56 ПКУ). 

При цьому Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків 

прав та обов’язків, визначених ПКУ та нормативно-правовими актами, що прийняті на 

підставі та на виконання ПКУ, законами з питань митної справи, в тому числі шляхом, зокрема 

перегляду в режимі реального часу інформації про платника податків, що збирається, 

використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з обліком платників 

податків та адмініструванням податків, зборів, митних платежів, здійсненням податкового 

контролю, в тому числі дані оперативного обліку податків та зборів (у тому числі дані 

інтегрованих карток платників податків) (п. 42. прим. 1. 2 ст. 42 прим. 1 ПКУ). 

Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини (особистого кабінету) 

Електронного кабінету надає платнику податків з використанням електронного цифрового 

підпису, що сертифікований у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів, доступ 

до своїх особових рахунків із сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до 

зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що 

містить інформацію по кожному виду платежу. 

При адміністративному або судовому оскарженні рішень контролюючих органів тощо 

платник податків має право використовувати інформацію про стан розрахунків з бюджетом, 

отриману через меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини (особистого 

кабінету) Електронного кабінету. 


