
Який порядок листування через Електронний кабінет та як автора 

електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний 

номер та дату реєстрації запиту в контролюючому органі, та які терміни 

надання відповіді (на лист, запит, звернення, консультацію тощо)? 
 

ЗІР, категорія 140.03 

Згідно зі ст. 1 Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення 

громадян» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 393) громадяни України мають право 

звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо реалізації 

своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів. 

При цьому звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від 

дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 

п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні 

питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його 

заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, 

яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, 

не може перевищувати сорока п’яти днів (абзац перший ст. 20 Закону № 393). 

Вимоги до оформлення звернення платників податків на отримання індивідуальної 

податкової консультації в письмовій формі визначені п. 52.1 ст. 52 Податкового кодексу 

України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ). 

На звернення платника податків, що не відповідає вимогам, зазначеним у п. 52.1 ст. 52 

ПКУ, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, 

передбачені Законом № 393. 

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 (абзац перший п. 52.1 ст. 52 ПКУ). 

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 (абзац дев’ятий п. 52.1 ст. 52 ПКУ). 

Порядок організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів 

Державної фіскальної служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання 

публічної інформації (далі – Порядок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 

04.05.2018 № 468.   

Пунктом 3 розд. ІІІ Порядку передбачено, що у разі наявності у запиті на інформацію 

вимог надати публічну інформацію, а також розглянути звернення (пропозиції, зауваження, 

заяви, клопотання, скарги), надати індивідуальну податкову консультацію, консультацію з 



питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної 

митної справи, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючий орган, відповідь надається у два етапи: 

 публічна інформація надається у строки, визначені ст. 20 Закону України від 13 

січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із змінами і 

доповненнями (далі – Закон № 2939); 

 відповідь щодо розгляду звернення (пропозиції, зауваження, заяви, клопотання, 

скарги), надання індивідуальної податкової консультації, консультації з питань 

практичного застосування окремих норм законодавства України з питань 

державної митної справи, законодавства з питань сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, надається у 

строки, визначені законодавством України. 

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти 

робочих днів з дня отримання запиту (ст. 20 Закону № 2939).  

Згідно з п. 42 прим. 1. 2 ст. 42 прим. 1 ПКУ 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 подання звернень. 

Меню «Листування з ДФС» приватної частини Електронного кабiнету дозволяє надіслати 

лист (запит тощо) до відповідного органу ДФС. 

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

через офіційний веб-портал ДФС. 

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням 

електронного цифрового підпису, отриманого у будь-якому Акредитованому центрі 

сертифікації ключів. 

Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДФС автора 

електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації 

запиту в органі ДФС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо отримання та 

реєстрації листів в органі ДФС користувач може переглянути в вкладці «Вхідні документи» 

меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи 

- у вкладці «Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи». 

При цьому відповідь на лист (запит тощо) надається контролюючим органом поштою або 

на електронну адресу, зазначену у зверненні у строки, визначені законодавчими та нормативно-

правовими актами, зокрема ст. 20 Закону № 393 – для надання відповіді на звернення, ст. 20 

Закону № 2939 – для надання відповіді на запит на отримання публічної інформації та ст. 52 

ПКУ – для надання індивідуальної податкової консультації. 


