
Чи мають можливість платники податків сплачувати податки 

та збори через Електронний кабінет? 
 

ЗІР, категорія 140.03 

Згідно з п. 42 прим. 1. 2 ст. 42 прим. 1 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – 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 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), дані системи електронного адміністрування податку на додану вартість, дані 

системи електронного адміністрування реалізації пального, а також одержання такої 

інформації у вигляді документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження 

відповідної інформації з Електронного кабінету із накладенням електронного підпису 

посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу. 

Платник податків в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини 

Електронного кабінету має 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, зокрема 

бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку. 

Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету 

надає можливість фізичним особам після ідентифікації за допомогою платіжної системи 

сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти. Для юридичних осіб 

можливість сплати податків, зборів та платежів через Електронний кабінет не реалізована. 

З інформацією щодо сплати податків, зборів, платежів фізичними особами можна 

ознайомитись в меню «Стан розрахунків з бюджетом» розділу «Допомога» Електронного 

кабінету.  

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням 

електронного цифрового підпису, отриманого у будь-якому акредитованому центрі 

сертифікації ключів. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: 

http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС. 


