
Як платнику податків отримати в електронному вигляді 

довідку про відсутність заборгованості з платежів через 

Електронний кабінет та на які нормативно – правові акти має 

посилатися платник податків у заяві для отримання такої 

довідки? 
ЗІР, категорія 140.03 

Відповідно до п.п. 19 прим. 1.1.3 п. 19 прим. 1.1 ст. 19 прим. 1 Податкового кодексу 

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

виконання функції з надання адміністративних послуг платникам покладено на 

контролюючі органи, а за ДПІ залишено лише сервісне обслуговування (п.п. 19 прим. 

3.1.1 п. 19 прим. 3.1 ст. 19 прим. 3 ПКУ). 

Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи, затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 03.09.2018 № 733 (далі – Порядок № 733). 

Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких 

покладено на контролюючі органи (далі – Довідка) надається за вибором платника у 

паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві про надання довідки про 

відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на 

контролюючі органи (далі – Заява) (абзац перший п. 7 Порядку № 733).  

Довідка надається платнику безоплатно (абзац другий п. 3 Порядку № 733). 

Форма Довідки наведена в додатку 1 до Порядку № 733, а форма Заяви – в Додатку 2 

до Порядку № 733. 

Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині Електронного 

кабінету з дотриманням вимог Законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV                    

«Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями 

та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (п. 7 Порядку 

№ 733). 

При цьому п. 8 Порядку № 733 передбачено, що за наявності у платника за даними 

інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, 

та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист                             

(у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання Довідки. Лист вручається 

особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається 

платнику у порядку, встановленому ст. 42 ПКУ. 

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету 

здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням електронного підпису. 

Функціонал надає можливість заповнити і подати Заяву в електронній формі та 

отримати в електронній формі один з документів: Довідку або лист-відмову. 

Переглянути видану платнику електронну Довідку у відкритій частині (вхід до якої 

не потребує ідентифікації) Електронного кабінету (https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/debit), 

зацікавлений орган/суб’єкт може шляхом введення податкового номера платника (код за 

ЄДРПОУ/РНОКПП) та реквізитів Довідки (дати і номеру). 



Абзацом шостим п. 3 Порядку № 733 передбачено, що Заява складається з 

обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено 

необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування 

суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано 

платником. 

Необхідність у підтвердженні органами ДФС відсутності заборгованості Довідкою 

вимагається численними нормативно-правовими актами України, з метою її подальшого 

надання органам/суб’єктам, що уповноважені на надання фінансової підтримки 

(компенсації, дотації), проведення закупівель за державні кошти, виділення бюджетного 

фінансування тощо (наприклад, Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII                 

«Про публічні закупівлі» зі змінами та доповненнями, частиною другою ст. 17 якого 

визначено, що замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у 

процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо 

учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)). 


