
У які строки та до якого органу ДФС подається скарга на податкове 

повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу? 
ЗІР, категорія 133.01 

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

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

органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. 

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив 

суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить 

законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених 

ПКУ або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу 

вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення (п. 56.2 ст. 56 ПКУ). 

Згідно з п. 56.3 ст. 56 ПКУ скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у 

письмовій формі (за потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, 

розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням 

вимог п. 44.6 ст. 44 ПКУ) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання 

платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення 

контролюючого органу, що оскаржується. 

Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня 

зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового 

зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-

рішення або будь-якого іншого рішення (п. 56.5 ст. 56 ПКУ). 

У разі порушення платником податків вимог, зокрема, п. 56.3 ст. 56 ПКУ подані ним 

скарги не розглядаються та повертаються йому із зазначенням причин повернення                        

(п. 56.7 ст. 56 ПКУ). 

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і 

митну політику, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не 

підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому 

порядку (п. 56.10 ст. 56 ПКУ). 

Якщо відповідно до ПКУ контролюючий орган самостійно визначає грошове 

зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового 

законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень 

контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження 

податкового повідомлення-рішення (рішення) контролюючого органу (п. 56.12 ст. 56 ПКУ). 

У разі коли останній день строків, зазначених ст. 56 ПКУ, припадає на вихідний або 

святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає 

за вихідним або святковим днем (п. 56.13 ст. 56 ПКУ). 

Строки подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення 

контролюючого органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених 

п. 102.6 ст. 102 ПКУ (п. 56.14 ст. 56 ПКУ). 


