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Не потрібно відвідувати ЦОП 

 
 
 

Працює за допомогою 

персональних комп’ютерів та 

смарт-пристроїв 

 
 
 

Вхід до особистого кабінету за 
наявності ЕЦП будь-якого 

АЦСК 

 
 
 

Працює безкоштовно 

 
 
 

Без встановлення  
програмного забезпечення 

 
 
 

Доступ до відкритої 
інформації без ЕЦП 

 
 
 

Працює цілодобово  
(у т.ч. святкові та вихідні дні) 

 
 
 

Отримання інформації в 
режимі он-лайн 

 
 
 

Економія часу 

 
 
 

З 1 січня 2018 року на базі існуючого електронного сервісу «Електронний кабінет 

платника» запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему 

«Електронний кабінет» 



  

ЕК користуються більш ніж  80 країн світу 

 
 
 

 

 



  

За період з 01.03.2016 по 01.08.2018 
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Динаміка кількості користувачів  
приватної частини ЕК 

Кількість користувачів 
приватної частини ЕК 

Станом на 

01.03.2016 01.03.2017 01.06.2017 01.07.2017 01.01.2018 01.07.2018 01.08.2018 

Юридичних осіб 11 596 104 291 136 956 152 366 244 190 323 243 334 654 

Фізичних осіб - підприємців 19 640 202 907 262 111 276 873 396 044 563 842 580 050 

Громадян 58 33 735 138 683 139 780 147 463 244 657 248 409 

ВСЬОГО 31 294 340 933 537 750 569 019 787 697 1 131 742 1 163 113 

Подавали документи 272 105 491 241 325 262 643 396 346 666 457  678 594 

Кількість документів 627 490 623 921 536 1 105 862 3 756 593 7 678 315  7 945 444 

Кількість користувачів ЕК 

Станом на 

01.03.2016 01.03.2017 01.06.2017 30.08.2017 01.01.2018 01.07.2018 01.08.2018 

12 445 6 391 949 8 385 390 9 055 256 9 300 256 9 542 050 9 738 236  



  

                  Вхід до Електронного кабінету здійснюється за                   

  адресою ,  а також через офіційний         

  веб-портал ДФС. 

 

Функціональні 
частини ЕК:  

І. Відкрита частина  

(загальнодоступна) 

вхід без ідентифікації користувача 

ІІ. Приватна частина    

(особистий кабінет) 

вхід за допомогою ЕЦП будь-якого  

Акредитованого центру сертифікації  

ключів (АЦСК) 



  

Доступ в режимі он-лайн до інформації з реєстрів ДФС (понад 12 реєстрів) 

Ознайомлення з податковим календарем (отримання інформації про 

граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання 

податкової звітності) 

Отримання контактів і адреси діючих центрів обслуговування платників 

Ознайомлення з новинами ДФС 

Ознайомлення з бланками податкової звітності 

Ознайомлення з текстом Договору про визнання електронних документів 

Ознайомитись з інструкцією користувача 



  

Ознайомлення з останніми новинами ДФС. 



  

Доступ до інформації із загальнодоступних реєстрів. 



  

Доступ до інформації про граничні терміни сплати податків, зборів, 
обов’язкових платежів. 



  

Перегляд адрес діючих центрів обслуговування платників. 



Перегляд публічних договорів про визнання електронного документу всіх 
територіальних відділень органів ДФС. 

  



Перегляд форм документів податкової звітності. 

  



  

У разі виникнення питань з приводу користування Електронним 
кабінетом платник податків може скористатись інструкцією 
користувача, яка розміщена у режимі «Допомога» відкритої частини 
Електронного кабінету або звернутись за телефоном  0 800 501 007.  



  

Сервіси відкритої частини Електронного кабінету 

Приєднання до Договору про визнання електронних документів 

Доступ до особистої інформації (реєстраційні та облікові дані, відомості про керівників; присвоєння ознаки 

неприбутковості; дані про реєстрацію платником ПДВ; дані про реєстрацію платником єдиного податку; дані про 

реєстрацію платником ЄСВ; відомості з реєстру осіб, що здійснюють операції з товаром; відомості про РРО; інформація 

про книги ОРО; відомості про об’єкти оподаткування; інформація про неосновні місця обліку; дані про банківські 

рахунки) 

Перегляд поданої податкової, пенсійної та статистичної звітності до органів ДФС 

Подання платниками звітності (за основними формами податкової та статистичної звітності, звіту щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) 

Доступ до вхідної та вихідної кореспонденції користувача 

Електронне листування з органами ДФС 

Надсилання запитів на отримання інформації, заяв на реєстрацію платником окремих податків тощо 

Отримання інформації про стан розрахунків з бюджетами 

Сплата податків (для фізичних осіб)  

Сервіси систем електронного адміністрування ПДВ та електронного адміністрування реалізації пального 

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), 

реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних 

Доступ до даних ЄРПН в режимі реального часу щодо складених платниками ПДВ чи їх контрагентами податкових 

накладних та/або розрахунків коригування  в розрізі статусів. Перегляд  повної інформації щодо податкової накладної з 

урахуванням всіх зареєстрованих до неї розрахунків коригування кількісних і вартісних показників 

Подання платниками заяв та отримання ними довідок про відсутність заборгованості в електронному вигляді. Перегляд 

зацікавленими особами у відкритій частині ЕК виданих платникам довідок про відсутність заборгованості. 



  

Вхід до приватної частини (особистий кабінет) ЕК 

здійснюється з використанням електронного цифрового 
підпису (ЕЦП) будь-якого Акредитованого центру сертифікації 
ключів (АЦСК).  

Перевірка ЕЦП здійснюється  при вході в особистий кабінет 
ЕКП шляхом перевірки чинності посиленого сертифіката за 
даними відповідного он-лайн сервісу АЦСК (OCSP).  

Електронний реєстр суб’єктів, які 
надають послуги, пов’язані з ЕЦП, 
оприлюднюється на офіційному  
сайті  Центрального   засвідчуваного 
органу Міністерства юстиції України 

.



  

 

В приватній частині ЕК вхід здійснюється залежно від типу підпису платника, а саме:  
• директор, бухгалтер, особа, що має право підпису (за даними Єдиного державного реєстру юридичних 
         осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) 
•  уповноважена особа платника, якій делеговано право підпису податкових накладних, сервісних запитів, 
        операцій та транзакцій системи електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ) та системи 
        електронного адміністрування реалізації пального (СЕА РП)  
• фізична особа 



  

Перегляд окремих даних або всього переліку даних платника. 



  

Перегляд раніше поданої податкової, пенсійної та статистичної звітності до ДФС 
незалежно від способу її подання, включаючи звіти, подані на паперових носіях до 
центрів обслуговування платників податків. 



  

Засобами Електронного кабінету платникам надано можливість подавати звітність (за 
основними формами податкової та статистичної звітності, звіту щодо сум 
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).  

–  документ підписано, кількість документів - 1 

–  документ надіслано 

–  документ містить критичні помилки, підпис 

не дозволено 

 

–  документ перевірено, помилок немає 

–  сформовано квитанцію 



  

Вхідні документи:  
Доступ до квитанцій щодо 
приймання та обробки податкової 
звітності, інформаційних 
повідомлень, кореспонденції тощо, 
надісланої користувачу електронного 
кабiнету 

Відправлені документи:  
Доступ до надісланих 
користувачем документів (крім 
податкової звітності, податкових 
накладних/розрахунків 
коригування)   



  

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».  



  

Доступ до своїх особових рахунків із сплати податків, зборів та інших платежів.  
При зверненні до зазначеного пункту меню відображається зведена інформація 
станом на момент звернення, що містить наступну інформацію по кожному виду 
платежу: орган ДФС, назва податку (платежу), платіж (код), МФО банку, бюджетний 
рахунок та по кожному виду податку (платежу) на поточну дату, 
нараховано/зменшено, сплачено до бюджету, пеня, недоїмка, переплата, залишок 
несплаченої пені.  



  

Доступ до деталізованої інформації з інтегрованої картки платника по вибраному 
податку (платежу) в розрізі проведених операцій. 



  

Фізичні особи після ідентифікації мають можливість за допомогою платіжних 
систем Portmone або EasyPay сплатити податки, збори, платежі за допомогою 
платіжної карти. 



  

Надання можливості створення найбільш популярних заяв і запитів щодо отримання 
певної інформації від ДФС.  
Створення, редагування, підпис та надсилання заяв та запитів для отримання 
інформації здійснюється в режимі «Введення звітності». 



  

  отримання відомостей про отримані доходи та утримані податки  
 

Запит для отримання відомостей про доходи формується виключно фізичними особами – 

платниками податків для отримання інформації про себе. 
 

Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді 

надаються за останні три роки (поквартально). 

  створення та направлення  Декларації про майновий стан і доходи в електронному 

вигляді 
 

У відкритій частині Електронного кабінету фізичні особи мають можливість роздрукувати 

Податкову декларацію  про майновий стан і доходи  
 

В розділі «Введення звітності» особистого кабінету фізичні особи з використанням ЕЦП 

мають можливість подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи в електронному 

вигляді 

Відомості 

про 

отримані 

доходи та 

утримані 

податки 

У рамках кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування 
доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, надано такі сервіси для громадян: 

  Фізичні особи мають можливість сплатити податки, збори, платежі  та єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування скориставшись 
однією із платіжних систем:  portmone або easypay. 



  

Забезпечено доступ до даних Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) в режимі реального 
часу щодо складених ними чи їх контрагентами податкових накладних та/або розрахунків 
коригування (ПН/РК). 
Пошук інформації в ЄРПН здійснюється за основними реквізитами ПН/РК, а також за 
індивідуальним податковим номером продавця та покупця товарів/послуг. Також, платники 
мають можливість завантажити ПН/РК в електронному вигляді  (у форматі xml з ЕЦП).  



  

Надано можливість встановлення фільтрів в розрізі статусів ПН/РК та експорту 
інформації у форматі xls та xml в zip. 



  

Візуалізації повної інформації щодо 

податкової накладної з урахуванням всіх 

зареєстрованих до неї розрахунків 

коригування 

1 

2 



  

В розділі Реєстрація ПН/РК надано 

можливість створення ПН/РК або їх 

завантаження у форматі xml 



  

1 
2 

3 

Обмін РК між контрагентами 



  

В розділі Показники СМКОР 
платникам надано можливість 
перегляду показників D та P в 
режимі реального часу по певному 
періоду. 



  

 

Розраховані показники Позитивної податкової історії (ППІ) стають доступними в ЕК щомісяця 
до 10 числа місяця, що настає за звітним. 
Також, надано можливість експорту ППІ за певний період у форматі pdf. 

 



  

Реєстр операцій - перелік всіх операцій, зареєстрованих в Системі електронного 
адміністрування ПДВ - податкових накладних, розрахунків коригування, поповнення рахунку, 
овердрафту, тощо.. 

Реєстр транзакцій - перелік всіх операцій з ПДВ-рахунком, в тому числі інформацію про тип 
транзакції (зарахування коштів, списання коштів тощо), загальну сума поповнення рахунку, 
списання коштів з рахунку, суму всіх кредитових оборотів по ПДВ-рахунку, заборгованість, 
актуальний залишок коштів на рахунку.  

 

Система електронного адміністрування ПДВ 
надає користувачам ЕК доступ до інформації з 
системи електронного адміністрування ПДВ: 
   реєстру операцій 
   реєстру транзакцій 

 



  

 
Надано можливість встановлення фільтрів в розрізі типів операцій та експорту 
інформації у форматі xls. 

 



  

 
Надано можливість встановлення фільтрів в розрізі ознак транзакцій та експорту інформації у 
форматі xls. 

 



  

Візуалізація розрахунку суми перевищення при користуванні системою електронного 
адміністрування податку на додану вартість. За допомогою даного сервісу платникам надано 
можливість перегляду інформації щодо даних розрахунку суми перевищення та результату 
порівняння даних податкової звітності з ПДВ та ЄРПН. 



  

Система електронного адміністрування 
реалізації пального надає користувачам  
доступ до інформації з системи 
електронного адміністрування реалізації 
пального: 
   реєстру операцій обсягів пального; 
   реєстру сум акцизного податку; 
   реєстру транзакцій 
 

Реєстр операцій - перелік всіх операцій, зареєстрованих в СЕА РП - акцизних накладних, розрахунків 
коригування, тощо за обсягами реалізації відповідного виду пального.  
 

Реєстр сум акцизного податку - перелік всіх операцій, зареєстрованих в СЕА РП - акцизних 
накладних, розрахунків коригування, тощо за сумами акцизного податку.  
 

Реєстр транзакцій - перелік всіх операцій з ПДВ-рахунком, в тому числі інформація про тип 
транзакції (зарахування коштів, списання коштів тощо), загальну суму поповнення рахунку, 
списання коштів з рахунку, суму всіх кредитових оборотів по ПДВ-рахунку, заборгованість, 
актуальний залишок коштів на рахунку. 



  

 
В Реєстрі операцій обсягів пального пошук інформації здійснюється датою та номером 
документа, кодом УКТЗЕД . Надано можливість встановлення фільтрів в розрізі типів операцій 
та експорту інформації у форматі xls. 

 



  

 
Надано можливість встановлення фільтрів в розрізі типів операцій та експорту інформації у 
форматі xls. 
В Реєстрі сум акцизного податку пошук інформації здійснюється датою та номером 
документа.  

 



  

 
Надано можливість встановлення фільтрів в розрізі ознак транзакцій та експорту інформації у 
форматі xls. 

 



  

Для забезпечення можливості належної перевірки коректності роботи 
Електронного кабінету  у розділі «Електронна звітність» офіційного           
веб-порталу ДФС розміщено перелік тестових платників. 



  

В режимі “Реєстр операцій ПДВ” надано можливість вибору декількох типів операцій одночасно 
(комбінація клавіш Ctrl+ЛКМ) 



  

Створено окремий режим “Реєстр операцій СЕА ПДВ (п. 2001.9 ст. 2001 ПКУ )” 



  

Зручне представлення  виведеної інформації, кодування операцій відповідно до типу, експорт 
інформації у форматі xls з відображенням, як коду операції, так і її назви 



  

ДЯКУЄМО  ЗА  УВАГУ!  


