
Яким чином надсилаються платникам податків податкові 

повідомлення-рішення в електронній формі та яка дата є датою 

вручення? 
ЗІР, категорія 136.06 

Пунктом 58.3 ст. 58 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі 

змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що податкове повідомлення-рішення 

вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його 

надіслано у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ. 

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо 

його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або 

останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення або у 

порядку, визначеному п. 42.4 ст. 42 ПКУ. 

Відповідно до п. 42.1 ст. 42 ПКУ, податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги або 

інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені 

в письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, 

завірені печаткою такого контролюючого органу. 

Згідно з п. 42.2 ст. 42 ПКУ документи вважаються належним чином врученими, якщо вони 

надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків 

рекомендованим листом із повідомленням про вручення або особисто вручені платнику 

податків (його представнику), або надіслані в порядку, визначеному п. 42.4 ст. 42 ПКУ. 

Згідно з абзацами першим-п’ятим п. 42.4 ст. 42 ПКУ платники податків, які подають 

звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в 

електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами 

електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 

2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та 

доповненнями (далі – Закон № 851) та від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний 

цифровий підпис» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 852). 

Листування контролюючих органів з платниками податків, зазначеними в абзаці першому 

п. 42.4 ст. 42 ПКУ, здійснюється засобами електронного зв’язку в електронній формі з 

дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового 

підпису шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним надісланням 

платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та 

час його надіслання в електронний кабінет. 

Датою вручення платнику податків документа є дата, зазначена у квитанції про доставку 

у текстовому форматі, що відправляється з електронного кабінету автоматично та свідчить про 

дату та час доставки документа платнику податків. У разі якщо доставка документа відбулася 

після 18 години, датою вручення документа платнику податків вважається наступний робочий 

день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення документа 

платнику податків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим 

днем. 



У разі неотримання контролюючим органом квитанції про доставку документа в 

електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня його надіслання такий документ у 

паперовій формі на третій робочий день з дня відправлення з електронного кабінету 

надсилається за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику 

податків (його представнику). 

При цьому строк доставки документа в електронний кабінет, визначений абзацом 

четвертим п. 42.4 ст. 42 ПКУ, не зараховується до строку надіслання документів, визначеного 

ПКУ. 

На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, 

контролюючий орган надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі 

протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (у паперовій або 

електронній формі) платника податків (абзац сьомий п. 42.4 ст. 42 ПКУ). 

Форма та порядок надіслання податкового повідомлення-рішення і розрахунку грошового 

зобов’язання визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну фінансову політику (п. 58.1 ст. 58 ПКУ). 

Згідно з абзацом другим п. 1 розд. ІІІ Порядку надіслання контролюючими органами 

податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 28.12.2015 № 1204 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок), при 

складанні у передбачених ПКУ випадках податкових повідомлень-рішень в електронній формі 

необхідно дотримуватись вимог Закону № 851 та Закону № 852. 

При цьому п. 4 розд. III Порядку передбачено, що надсилання податкових повідомлень-

рішень платникам податків в електронній формі буде здійснюватись починаючи з першого 

числа місяця, що настає за місяцем впровадження у роботу відповідного програмного 

забезпечення. На сьогодні таке програмне забезпечення не запроваджено. 


