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Змiст:

Роздiл

1

Популярнi запитання-вiдповiдi (FAQ)

Це перелiк запитань, що найчастiше надходять на гарячу лiнiю щодо роботи з електронним
кабiнетом. Цей перелiк запитань та вiдповiдей на них постiйно актуалiзується!

. . . При спробi перевiрити чи зберегти документ J1313201 Скарга на рiшення комiсiї ДПС про вiдмову у реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригуванняв
Єдиному реєстрi податкових накладних виникає помилка XSD валiдацiї:

Fig. 1: Помилка валiдацiї
Ця помилка виникає через те, що при створеннi документу встановлено код органу ДПI 99
УКРАЇНА 99 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА
Важливо: При створеннi скарги залишайте код ДПI, який пропонує система.

. . . питання, стосовно декларацiї - як додавати рядки у роздiлi «ВIДОМОСТI ПРО
ВЛАСНЕ НЕРУХОМЕ (РУХОМЕ) МАЙНО»?
3
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Таблицi у декларацiях, що можуть мiстити довiльну кiлькiсть рядкiв, при створеннi нового
документу мiстять лише одну строку. Додавання нової строки до такої таблицi здiйснюється
натисненням правої кнопки мишi при наведеннi курсору на будь-яке поле в уже iснуючому рядку такої таблицi. Повинна з’явитись панель iнструментiв редагування рядкiв таблицi
наступного вигляду:

Fig. 2: Використовуйте праву кнопку «мишi» для додавання/видалення рядкiв

. . . Що робити, якщо при пiдписi звiт не надсилається натомiсть з’являється колонка наступного змiсту: «Порушено вимоги iнструкцiї з пiдготовки i подання податкових документiв. Можливо припинено дiю Договору про визнання електронної
звiтностi»
Зайти в роздiл «Введення звiтностi», обрати групу звiтiв F13, створити i надiслати форму
F1392001 - «Заява про приєднання до договору про визнання електронних документiв», дочекатись квитанцiї до заяви, що повинна надiйти протягом одного робочого дня, i подавати
звiти.
Важливо: Платники, що не мали до 01.01.2018 року укладених з органами ДПС договорiв про
визнання електронної звiтностi, та платники, у яких пiсля 01.01.2018 закiнчився термiн чинностi сертифiкату ключа керiвника, у зв’язку з чим автоматично припинив дiяти укладений
ранiше договiр, для подання звiтностi в електронному виглядi чи з допомогою електронного кабiнету чи будь-якого iншого програмного забезпечення, повиннi пiдписати та надiслати
заяву про приєднання до договору про визнання електронних документiв (фор-

4

Роздiл 1. Популярнi запитання-вiдповiдi (FAQ)

Документацiя, Релiз 1

ма J1392001 для юридичних осiб, та форма F1392001 для фiзичних осiб, в роздiлi Введення
звiтностi група звiтiв J/F13 - Заяви).

. . . после обновления ЕКП не могу зайти в личную часть кабинета с помощью
ключей от АЦСК Приватбанк. Ключ считывает, но при клике на кнопку «увiйти»
пишет что у меня нет права подписи. Разберитесь, пожалуйста!
Ключi, виданi АЦСК Приватбанку (файли типу .jks) можуть мiстити в одному файлi два
ключi - ключ посадової особи, та ключ печатки. По замовчуванню часто першим обирається
ключ печатки, яким неможливо здiйснити вхiд в приватну частину електронного кабiнету.
Щоб виправити ситуацiю, при входi в приватну частину у вiкнi логiну в полi Оберiть ключ з
jks спробуйте обрати другий з випадаючого списку ключ.
. . . из личного кабинета не могу подписать корректировку моего контрагента. Я
должна подписать и отправить ее на регистрацию. Функция подписать не активна.
В меню Отриманi ПН/РК доступнi для перегляду та пiдпису всi отриманi вiд контрагентiв
вiд’ємнi коригування податкових накладних, наданi Вашими контрагентами, незалежно вiд
програмного забезпечення, яким вони були створенi i надiсланi до ДПС (Державна податкова
служба України)
. . . яким символом у формi F3050211 заповнювати поля, якi не стосуються звiтування (рядки мiсяцiв до державної реєстрацiї ФОПа): «тире», пропуском чи iнакше?
Поля у рядках декларацiї, що не стосуються перiоду звiтування, заповнювати не потрiбно,система при перевiрцi видасть попередження, пiсля натискання кнопки Редагувати цей
документ можна пiдписати i надiслати до ДПС (детальнiше в роздiлi Введення звiтностi)
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Новi можливостi електронного кабiнету

29.12.2018

• Доопрацьовано режим Заяви, запити для отримання iнформацiї в частинi формува
– F/J1300203 - Запит про отримання витягу щодо стану розрахункiв з бюджетами та цiльовими фондами за даними органiв ДФС
– F/J1400203 - Витяг з iнформацiйної системи органiв ДФС щодо стану розрахункiв платника з бюджетом та цiльовими фондами

• Доопрацьовано режим Заяви, запити для отримання iнформацiї в частинi отриманн
– F/J1303801 - Форма No 1-ЗРС Запит про отримання витягу з реєстру страхувальникiв
– F/J1403801 - Форма No 1-ДРС Довiдка з реєстру страхувальникiв
– F1438201 - Форма No 2-ВРС Витяг з Реєстру страхувальникiв (щодо фiзичної особи – пiдприємця або фiзичної особи, яка провадить незалежну
професiйну дiяльнiсть)
– F1438301 - Форма No 3-ВРС Витяг з Реєстру страхувальникiв (щодо фiзичної особи, яка бере добровiльну участь у системi загальнообов’язкового
державного соцiального страхування)
– J1438101 - Форма No 1-ВРС Витяг з Реєстру страхувальникiв (щодо юридичної особи або вiдокремленого пiдроздiлу)

• Доопрацьовано режим Заяви, запити для отримання iнформацiї , надано можливiст
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– F1314002 - Форма для подання запиту на отримання публiчної iнформацiї,
що знаходиться у володiннi органiв Державної фiскальної служби
• В роздiлi Монiторинг ПН/РК створено новий сервiс для вiдображення позитивної
податкової iсторiї платника податку
• В роздiлi Система електронного адмiнiстрування ПДВ доопрацьовано режим вiдображення iнформацiї платнику про суму перевищення податкових зобов’язань у
СЕА ПДВ
• В роздiлi Введення звiтностi реалiзовано попереднє заповнення декларацiї про
майновий стан та доходи громадян (форма F0100210) за даними ДПС. Скористатись зазначеним функцiоналом можна при створеннi звiтiв за 2018 рiк починаючи з
01.01.2019, проставивши вiдмiтку у полi Заповнити на основi даних ДПС. Детальнiше в роздiлi Введення звiтностi

• В роздiлi Введення звiтностi реалiзовано формування запитiв на реєстрацiю/внесен
– F1314601 - Форма No 1ДР ОБЛIКОВА КАРТКА ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ –
ПЛАТНИКА ПОДАТКIВ
– F1314701 - Форма No 5ДР Заява про внесення змiн до Державного реєстру
фiзичних осiб – платникiв податкiв
09.08.2018
• Доопрацьовано режим Введення звiтностi - додано опцiю попереднього заповнення
декларацiй за даними ДПС. В поточнiй версiї цей функцiонал доступний для автоматичного заповнення декларацiї з податку на додану вартiсть (форма J0200120) та
додаткiв 1, 5, 6 до неї. Скористатись зазначеним функцiоналом можна при створеннi
нового документу, проставивши вiдмiтку у полi Заповнити на основi даних ДПС
26.07.2018
• В роздiлi Система електронного адмiнiстрування ПДВ створено новий сервiс вiзуалiзацiї розрахунку суми перевищення , пункт меню «Iнформацiя про суму перевищення».
20.06.2018
• Доопрацьовано режим Єдиний реєстр податкових накладних - додано можливiсть
переглянути повну iнформацiю щодо податкової накладної з урахуванням всiх зареєстрованих до неї розрахункiв коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв. За
заданими параметрами пошуку податкової накладної вiдображається остаточний
розрахунок з урахуванням всiх наступних зареєстрованих до неї розрахункiв коригування.
23.03.2018
• Доопрацьовано перегляд та друк бланкiв податкової звiтностi
• Доопрацьовано перегляд контактних даних центрiв обслуговування платникiв податкiв
• Доопрацьовано режим Договiр про визнання електронних документiв:
8
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• Оновлено роздiл Допомога

• В режимi Введення звiтностi : удосконалено алгоритми автозаповнення та контролю
– Декларацiя з податку на додану вартiсть (форма J0200119 та F0200119)
– Декларацiя про майновий стан та доходи для громадян (форма F0100202)
– Податкова накладна в частинi заповнення зведених податкових накладних
(форма J1201209 та F1201209)
12.03.2018
• Доопрацьовано перегляд Реєстру операцiй, Реєстру сум акцизного податку та Реєстру транзакцiй в режимi Система електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального
• Доопрацьовано перегляд та експорт облiкових даних платника в режимi Облiковi
данi платника
• Доопрацьовано режим Введення звiтностi :
– удосконалено iнтерфейс створення i контролю правильностi заповнення документiв
– реалiзовано автоматичне заповнення та крос-перевiрки головного документу
i додаткiв до нього
– реалiзовано асинхронний пiдпис документiв кiлькома посадовими особами
• Оновлено роздiл Допомога, додано роздiл Вiдеоуроки
15.02.2018
• Доопрацьовано перегляд iнтегрованих карток платникiв податкiв. Детальнiше читайте в роздiлi Стан розрахункiв з бюджетом
29.01.2018
• Додано можливiсть авторизацiї користувачiв з типом пiдпису «Пiдпис податкових
накладних». Детальнiше про користувачiв, яким дозволено вхiд до приватної частинi електронного кабiнету, читайте в роздiлi Вхiд до приватної частини
18.01.2018
• В роздiлi Введення звiтностi додано форму F0500602 - «Iнформацiя суб’єктiв господарювання, якi провадять посередницьку дiяльнiсть, пов’язану з наданням послуг з
оренди нерухомостi (рiєлтерiв), про укладенi за їх посередництвом цивiльно-правовi
договори (угоди)»
• Доопрацьовано перегляд Реєстру операцiй та Реєстру транзакцiй в режимi Система
електронного адмiнiстрування ПДВ
16.01.2018

9

Документацiя, Релiз 1

• В роздiлi Реєстрацiя ПН/РК розширено iнформацiю про виданi податковi накладнi - додано IПН контрагента та номер податкової накладної, внесено змiни до вiдображення статусу реєстрацiї ПН/РК - зеленим кольором вiдмiчено статус успiшної
реєстрацiї, червоним - зворотнє
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Роздiл 2. Новi можливостi електронного кабiнету

Роздiл

3

Вступ

Електронний кабiнет це iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, створена для забезпечення реалiзацiї платниками податкiв та державними органами своїх прав та обов’язкiв, визначених Податковим Кодексом України, в електронному виглядi.
Офiцiйна сторiнка електронного кабiнету https://cabinet.tax.gov.ua
За цим посиланням користувачi електронного кабiнету отримують доступ до порталу, робота з яким здiйснюється через мережу Internet та не вимагає використання чи встановлення
будь-якого додаткового програмного забезпечення.
При виникненнi питань з приводу користування електронним кабiнетом можна звернутися
за телефоном 0800501007
Електронний кабiнет складається iз двох функцiональних частин:
1. вiдкрита (загальнодоступна)
2. приватна (особистий кабiнет)

3.1 Вiдкрита частина електронного кабiнету
Користуватись послугами вiдкритої частини електронного кабiнету можна без iдентифiкацiї особи . Через вiдкриту частину електронного кабiнету користувачам доступнi такi
можливостi:
1. доступ до iнформацiї з публiчних реєстрiв:
• данi про взяття на облiк платникiв;
• реєстр страхувальникiв;
• данi реєстру платникiв ПДВ (податок на додану вартiсть);
11
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• реєстр платникiв єдиного податку;
• iнформацiя про РРО (реєстратори розрахункових операцiй);
• iнформацiя про книги ОРО (облiку розрахункових операцiй);
• данi реєстру платникiв акцизного податку з реалiзацiї пального;
• реєстр осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами
2. iнформацiя про граничнi термiни сплати податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв та подання звiтностi (податковий календар)
3. перегляд та друк бланкiв податкової звiтностi
4. заповнення декларацiї про майновий стан i доходи для громадян
5. контакти та адреси дiючих центрiв обслуговування платникiв

3.2 Приватна частина електронного кабiнету
У приватнiй частинi електронного кабiнету в залежностi вiд типу платника (юридична
особа, фiзична особа - суб’єкт пiдприємницької дiяльностi, громадянин, посадова особа державного органу тощо) електронний кабiнет надає доступ до наступних сервiсiв:
1. персонiфiкований податковий календар
2. перегляд облiкових даних платника (детальнiше в роздiлi Облiковi данi платника)
3. подання звiтностi в електронному виглядi до органiв ДПС, пенсiйного фонду та статистики (детальнiше в роздiлi Введення звiтностi)
4. перегляд та друк ранiше поданої звiтностi (детальнiше в роздiлi Перегляд звiтностi)
5. перегляд вхiдних/вихiдних документiв (детальнiше в роздiлi Вхiднi/вихiднi документи)
6. листування з органами ДПС (детальнiше в роздiлi Листування з ДПС )
7. подання заяв, запитiв для отримання iнформацiї (детальнiше в роздiлi Заяви, запити
для отримання iнформацiї)
8. iнформацiя про стан розрахункiв з бюджетом (детальнiше в роздiлi Стан розрахункiв з
бюджетом)
9. реєстрацiя податкових накладних та розрахункiв коригування до них у Єдиному реєстрi
податкових накладних (детальнiше в роздiлi Реєстрацiя ПН/РК )
10. iнформацiя з Єдиного реєстру податкових накладних (детальнiше в роздiлi Єдиний реєстр податкових накладних )
11. iнформацiя з реєстрiв операцiй та транзакцiй в системi Електронного адмiнiстрування
ПДВ (детальнiше в роздiлi Система електронного адмiнiстрування ПДВ)
12. iнформацiя з реєстрiв операцiй та транзакцiй в системi Електронного адмiнiстрування
реалiзацiї пального (детальнiше в роздiлi Система електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального)
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Посадовi особи пiдприємств, установ та органiзацiй, iнформацiю про яких було надано формою
J1391103 «Повiдомлення про про надання iнформацiї щодо електронного цифрового пiдпису»,
отримують доступ до наступних сервiсiв електронного кабiнету:
1. реєстрацiя податкових накладних та розрахункiв коригування до них у Єдиному реєстрi
податкових накладних (детальнiше в роздiлi Реєстрацiя ПН/РК )
2. iнформацiя з Єдиного реєстру податкових накладних (детальнiше в роздiлi Єдиний реєстр податкових накладних )
3. iнформацiя з реєстрiв операцiй та транзакцiй в системi Електронного адмiнiстрування
ПДВ (детальнiше в роздiлi Система електронного адмiнiстрування ПДВ)
Робота у приватнiй частинi здiйснюється з використанням електронного цифрового пiдпису, що сертифiкований у будь-якому Акредитованому центрi сертифiкацiї ключiв, зокрема,
безкоштовно в АЦСК (Акредитований центр сертифiкацiї ключiв) Iнформацiйно-довiдкового
департаменту ДПС (http://acskidd.gov.ua/).
Детальнiше про те, як отримати доступ до приватної частини, читайте в роздiлi Вхiд до приватної частини
Карта Електронного кабiнету https://cabinet.tax.gov.ua/map

3.2. Приватна частина електронного кабiнету
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Роздiл 3. Вступ

Роздiл

4

Договiр про визнання електронних документiв

Меню Договiр про визнання електронних документiв дозволяє переглянути публiчнi
договори про визнання електронного документу всiх територiальних вiддiлень органiв ДПС.
Для перегляду за необхiдностi оберiть Регiон або оберiть зi списку конкретний орган ДПС.
В цьому режимi можна завантажити договори про визнання електронного документу у виглядi
pdf-файлу, або пiдписаного файлу в форматi p7s:

Fig. 1: Перегляд та друк договору про визнання електронних документiв
Важливо: Приєднатись до договору про визнання електронних документiв можна
подавши заяву про приєднання до договору про визнання електронних документiв за формою
J1392001 для юридичних осiб, та F1392001 для фiзичних осiб. Детальнiше читайте у роздiлi
Введення звiтностi
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Роздiл 4. Договiр про визнання електронних документiв

Роздiл

5

Вхiд до приватної частини

Вхiд до приватної частини електронного кабiнету iнiцiюється користувачем кнопкою Вхiд
у правому кутку верхньої горизонтальної навiгацiйної панелi.

Fig. 1: Вiкно входу до приватної частини електронного кабiнету
Для входу до приватної частини електронного кабiнету користувач може обрати тип ключа електронного цифрового пiдпису - файловий або апаратний (файловий ключ є опцiєю за
замовчуванням, специфiка роботи з апаратними ключами описана нижче), з випадаючого списку в полi Оберiть АЦСК обрати АЦСК, що сертифiкував цей ключ, вiдкрити файл ключа
кнопкою Обрати, ввести пароль ключа у полi Пароль захисту ключа, та натиснути кнопку
Зчитати
17
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Примiтка: Кнопка Увiйти активується пiсля зчитування даних сертифiкату ключа.
Результат успiшного зчитування ключа наведено на малюнку нижче:

Fig. 2: Вiкно входу до приватної частини електронного кабiнету, ключ успiшно зчитано
Важливо: Якщо використано ключ посадової особи, перемикач Посадова особа Фiзична особа
дозволяє користувачу електронного кабiнету увiйти як посадова особа пiдприємства, установи, чи органiзацiї в положеннi перемикача Посадова особа та як громадянин в положеннi
перемикача Фiзична особа

Важливо: Повiдомлення змiсту Виникла помилка при вiдкриттi особистого ключа
(невiрний пароль чи ключ пошкоджений) HTTP. як правило свiдчать про помилку
користувача при введеннi паролю ключа. Повторiть введення паролю ключа i повторно настиснiть кнопку Зчитати

Важливо: Повiдомлення змiсту Виникла помилка при передачi запиту на сервер
ЦСК за протоколом HTTP як правило свiдчать про те, що не працює сервер вiдповiдного
18
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АЦСК, тому треба повторити спробу пiзнiше або використати ключ, виданий iншим АЦСК
Якщо ключ успiшно зчитано, активується кнопка Увiйти, пiсля натиснення якої вiдбудеться
вхiд до приватної частини електронного кабiнету. Однак, не кожен ключ авторизує користувача. На малюнку нижче приклад успiшного зчитування ключа, який не дозволяє здiйснити
вхiд до приватної частини:

Fig. 3: Вiкно входу до приватної частини електронного кабiнету, ключ успiшно зчитано,
помилка авторизацiї
Авторизацiя та доступ даних до пiдприємств, установ, органiзацiй в приватнiй частинi електронного кабiнету дозволена наступним категорiям користувачiв:
• Посадовi особи, якi за даними ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань) є керiвниками пiдприємств, установ,
органiзацiй
• Засновники та посадовi особи, якi за даними ЄДР мають право пiдпису вiд iменi пiдприємств, установ, органiзацiй
• Головнi бухгалтери (бухгалтери), якi за даними ДПС мають право пiдпису вiд iменi
пiдприємств, установ, органiзацiй
• Посадовi особи пiдприємств, установ, органiзацiй, яким надано право пiдпису окремих
категорiй документiв (податкових накладних)
Громадяни, в тому числi фiзичнi особи-пiдприємцi, що мають ключi ЕЦП (електронний цифровий пiдпис), пiсля авторизацiї отримують доступ приватної частини електронного кабi19
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нету в частинi податкової iнформацiї вiдповiдної особи.
Важливо: Пiдприємства, установи та органiзацiї, а також фiзичнi особи - суб’єкти пiдприємницької дiяльностi як правило крiм сертифiкацiї ключiв електронного цифрового пiдпису
посадових осiб сертифiкують також ключ печатки. Вхiд до приватної частини електронного
кабiнету можливий виключно за допомогою ключа електронного цифрового пiдпису посадової особи i заборонений за допомогою ключа печатки.

Важливо: Невдала спроба здiйснити вхiд до приватної частини з повiдомленням змiсту Користувач не має права пiдпису як правило свiдчать про те, що використано ключ посадової
особи, яка згiдно даних державного реєстратора не має права пiдпису на вiдповiдному пiдприємствi, установi чи органiзацiї. Якщо данi про фiзичну особу-пiдписанта наданi державному
реєстратору, однак вхiд до приватної частини електронного кабiнету заборонено, звернiться
до служби пiдтримки.
Не всi особистi ключi зберiгаються у виглядi файлу з iменем Key-6.dat. Наприклад ключi,
сертифiкованi АЦСК Приватбанку, зберiгаються у файлi з iменем pb_*.jks.
Важливо: До уваги власникiв ключiв, сертифiкованих АЦСК Приватбанку! У файлi з iменем
pb_*.jks може зберiгатись бiльше одного ключа (як правило два - ключ особи i ключ печатки). Для таких ключiв при входi до приватної частити електронного кабiнету система
запропонує додаткову опцiю Оберiть ключ з jks :, приклад на малюнку нижче:

Важливо: Ключ печатки не може бути використаний для пiдпису документiв. Якщо Ви отримали повiдомлення змiсту помилка пiдпису, ДРФО пiдписувача не вiдповiдає ДРФО
платника - скорiш за все був використаний ключ печатки. В цьому випадку скористайтесь
другим ключем, який можна обрати в полi Оберiть ключ з jks :
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Fig. 4: Вiкно входу до приватної частини електронного кабiнету для власникiв ключiв Приватбанку
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Роздiл

6

ЕК для громадян

6.1 Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб
Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi, засвiдчених квалiфiкованою
електронною печаткою ДПС
Важливо: Запит про суми виплачених доходiв може бути сформований починаючи з 1 кварталу 1998 року за будь-якi п’ять рокiв (запит формується поквартально, тому загальна кiлькiсть
кварталiв, яка вказується в запитi, не повинна перевищувати 20 кварталiв).
Обрати «запит про суми виплачених доходiв», натиснути + Створити
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Перевiрити правильнiсть заповнення реквiзитiв запиту, внести вiдомостi щодо адреси мiсця
проживання, паспортного документа та зазначити перiод, за який необхiдно отримати вiдомостi. Зберегти запит.

Пiдписати документ КЕП
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Обрати файл КЕП, натиснути «Пiдписати»

Запит пiдписано

6.1. Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб
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Натиснути Вiдправити

Через деякий час маєте отримати:
Вiдповiдь №1 – Повiдомлення про прийняття запиту;
Вiдповiдь №2 – Вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв про суми
виплачених доходiв та утриманих податкiв.
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Вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв про суми виплачених
доходiв та утриманих податкiв можна
• переглянути без збереження

• завантажити у форматi PDF – iнформацiйна довiдка

6.1. Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб
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або завантажити вiдповiдь, засвiдчену квалiфiкованою електронною печаткою ДПС. Вiдповiдь
завантажується у виглядi пакету, який мiстить:
• вiдповiдь на запит у електронному виглядi (форма F14018) у форматi PDF
та
• файл формату .p7s, який мiстить квалiфiковану електронну печатку ДПС.

Перевiрка достовiрностi електронного документа, засвiдченого КЕП Порядок перевiрки достовiрностi електронного документа .

6.2 Облiкова картка фiзичної особи - платника податкiв. Форма
1ДР
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Важливо: Подання Облiкової картки в електронному виглядi можливе на пiдставi Свiдоцтва
про народження дитини для малолiтнiх осiб (до 14 рокiв) або Паспорта громадянина України.
Заповнюйте Облiкову картку українською мовою.
Заповнюємо поля «Прiзвище», «Iм’я», «По батьковi» згiдно з даними документа, що посвiдчує
особу (для дитини - згiдно зi свiдоцтвом про народження). Для заповнення кожного поля
використовуємо вибiр значення з довiдника.

За вiдсутностi певного прiзвища, iменi або по-батьковi у довiднику необхiдно внести значення
вручну та ретельно звiрити написання згiдно з документом. Система дозволяє збереження та
вiдправку форми за наявностi некритичних зауважень типу вiдсутностi у довiднику певних
значень

6.2. Облiкова картка фiзичної особи - платника податкiв. Форма 1ДР
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У разi, якщо в документi, що посвiдчує особу, iнформацiя про прiзвище та iм’я особи зазначена
латинськими лiтерами, заповнюємо поля «Прiзвище», «Iм’я» через скiсну риску латинськими
лiтерами

Якщо були змiни прiзвища, iменi та/або по батьковi, вкажiть попереднi данi прiзвища, iменi
та/або по батьковi у вiдповiдних полях форми
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Документацiя, Релiз 1

Дату народження вносимо згiдно з даними документа, що посвiдчує особу (для дитини - згiдно зi свiдоцтвом про народження): число - 07, мiсяць - 01, рiк – 2019. При внесеннi можна
скористатися календарем або внести вiдповiдну дату у поле вручну

В полi «Стать» оберiть значення чоловiча або жiноча

6.2. Облiкова картка фiзичної особи - платника податкiв. Форма 1ДР
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Мiсце народження заповнюється згiдно з даними документа, що посвiдчує особу (для дитини
- згiдно з даними свiдоцтва про народження). Для заповнення використовуємо вибiр значення
з довiдника

Аналогiчно, використовуючи довiдники, заповнюємо адресу реєстрацiї мiсця проживання вiдповiдно до документа, що посвiдчує особу, довiдки про реєстрацiю мiсця проживання або iнших
документiв, до яких вносяться вiдомостi про мiсце проживання
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Для мiст з районним розподiлом, таких як Київ, Харкiв, Днiпро, Одеса, Марiуполь, тощо
необхiдно внести вручну у поле «Район» певний район мiста. Поле «Район» у роздiлi «Адреса
реєстрацiї мiсця проживання» має бути заповнено обов’язково. Наприклад, для Києва має бути
внесено назву району мiста Києва, наприклад, «Печерський», «Голосiївський» (всього Київ
має десять районiв). Помилка щодо вiдсутностi у довiднику певного району не є критичною,
система дозволяє збереження та вiдправку форми

Адресу фактичного мiсця проживання заповнюйте у разi, якщо така адреса вiдрiзняється вiд
адреси реєстрацiї мiсця проживання (на пiдставi вiдповiдного документа, наприклад: довiдки

6.2. Облiкова картка фiзичної особи - платника податкiв. Форма 1ДР
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про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи; довiдки, що пiдтверджує мiсцеперебування
громадян України, якi проживають на тимчасово окупованiй територiї або переселилися з неї)

У графi «Громадянство» вкажiть назву країни громадянства

У графi «Контактна iнформацiя» зазначте свiй мобiльний або домашнiй телефон
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У роздiлi «Документ, що посвiдчує особу» вкажiть реквiзити документа, що посвiдчує особу,
або свiдоцтва про народження малолiтньої особи (назву документа, серiю (за наявностi), номер,
дату видачi та орган, що видав документ

6.2. Облiкова картка фiзичної особи - платника податкiв. Форма 1ДР
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Якщо Облiкова картка подається представником або одним iз батькiв малолiтньої особи (усиновителем, опiкуном, пiклувальником), вказуються реєстрацiйнi данi та данi документа, що
посвiдчує таку особу
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Внесiть дату заповнення Облiкової картки

Оберiть Центр обслуговування платникiв, де бажаєте отримати Документ, що засвiдчує реєстрацiю у Державному реєстрi
Додати до Облiкової картки обов’язковi додатки (закладка «Додатки»):

6.2. Облiкова картка фiзичної особи - платника податкiв. Форма 1ДР
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Додати форму F1314501 та ознайомитися з «Повiдомленням про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрi фiзичних осiб – платникiв податкiв, права та обов’язки
фiзичної особи – платника податкiв»
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Додати форму F1360102 Документ довiльного формату, який використовується для подання
сканованих копiй необхiдних документiв, кожен документ має буди збережено в окремому
додатку (формат файлу може бути pdf/jpg iз обмеженням розмiру не бiльше 2МБ)

6.2. Облiкова картка фiзичної особи - платника податкiв. Форма 1ДР
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Важливо: Звертаємо увагу:
• якщо додається сканована копiя паспорта громадянина України у формi книжечки обов’язковими є 1-2 сторiнки, 3-6 сторiнки – у разi вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненнi 25 i 45 рiчного вiку, та вiдповiднi сторiнки з вiдмiткою про реєстрацiю
мiсця проживання;
• якщо додається сканована копiя паспорта громадянина України у формi картки обов’язковими є лицьовий та зворотнiй бiк ID-картки та копiя документа (довiдки, витягу) про
реєстрацiю мiсця проживання;
• у разi змiни «Прiзвища», «Iменi» та/або «По батьковi» додається сканована копiя вiдповiдного документа (свiдоцтва про шлюб/ розiрвання шлюбу, свiдоцтва про змiну iменi),
що пiдтверджує такi змiни;
• у разi подання Облiкової картки/ Заяви про внесення змiн на малолiтнiх осiб (до 14 рокiв)
обов’язково додається копiя свiдоцтва про народження дитини та копiя документа, що
посвiдчує особу одного iз батькiв (усиновителя, опiкуна, пiклувальника).
Пiсля заповнення форми натискаємо кнопку «Перевiрити» система здiйснює автоматичну перевiрку повноти заповнення полiв

6.2. Облiкова картка фiзичної особи - платника податкiв. Форма 1ДР
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Якщо перевiрка неуспiшна, на екран виводиться повiдомлення iз зазначенням причини (помилки) неможливостi створення та збереження документа

Якщо перевiрка успiшна, на екран виводиться повiдомлення «Перевiрено»
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Натискаємо кнопку «Зберегти»

Пiдписуємо сформований запит електронним цифровим пiдписом та вiдправляємо до ДПС.

6.3 Заява про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних
осiб - платникiв податкiв. Форма 5ДР
Важливо: Подання Заяви в електронному виглядi можливе на пiдставi Свiдоцтва про народження дитини для малолiтнiх осiб (до 14 рокiв) або Паспорта громадянина України.
Заповнюйте Заяву українською мовою.

6.3. Заява про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв
податкiв. Форма 5ДР
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Внесiть реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв , по якому вносяться змiни
до вiдповiдного поля

Заповнюємо поля «Прiзвище», «Iм’я», «По батьковi» згiдно з даними документа, що посвiдчує
особу (для дитини - згiдно зi свiдоцтвом про народження). Для заповнення кожного поля
використовуємо вибiр значення з довiдника.
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За вiдсутностi певного прiзвища, iменi або по-батьковi у довiднику необхiдно внести значення
вручну та ретельно звiрити написання згiдно з документом. Система дозволяє збереження та
вiдправку форми за наявностi некритичних зауважень типу вiдсутностi у довiднику певних
значень

6.3. Заява про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв
податкiв. Форма 5ДР
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У разi, якщо в документi, що посвiдчує особу, iнформацiя про прiзвище та iм’я особи зазначена
латинськими лiтерами, заповнюємо поля «Прiзвище», «Iм’я» через скiсну риску латинськими
лiтерами

Якщо були змiни прiзвища, iменi та/або по батьковi, вкажiть попереднi данi прiзвища, iменi
та/або по батьковi у вiдповiдних полях форми
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Дату народження вносимо згiдно з даними документа, що посвiдчує особу (для дитини - згiдно зi свiдоцтвом про народження): число - 15, мiсяць - 03, рiк – 1992. При внесеннi можна
скористатися календарем або внести вiдповiдну дату у поле вручну

6.3. Заява про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв
податкiв. Форма 5ДР

47

Документацiя, Релiз 1

В полi «Стать» оберiть значення чоловiча або жiноча

Мiсце народження заповнюється згiдно з даними документа, що посвiдчує особу (для дитини
- згiдно з даними свiдоцтва про народження). Для заповнення використовуємо вибiр значення
з довiдника
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Аналогiчно, використовуючи довiдники, заповнюємо адресу реєстрацiї мiсця проживання вiдповiдно до документа, що посвiдчує особу, довiдки про реєстрацiю мiсця проживання або iнших
документiв, до яких вносяться вiдомостi про мiсце проживання

Для мiст з районним розподiлом, таких як Київ, Харкiв, Днiпро, Одеса, Марiуполь, тощо
необхiдно внести вручну у поле «Район» певний район мiста. Поле «Район» у роздiлi «Адреса
реєстрацiї мiсця проживання» має бути заповнено обов’язково. Наприклад, для Києва має бути
внесено назву району мiста Києва, наприклад, «Печерський», «Голосiївський» (всього Київ
має десять районiв). Помилка щодо вiдсутностi у довiднику певного району не є критичною,
система дозволяє збереження та вiдправку форми
6.3. Заява про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв
податкiв. Форма 5ДР
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Адресу фактичного мiсця проживання заповнюйте у разi, якщо така адреса вiдрiзняється вiд
адреси реєстрацiї мiсця проживання (на пiдставi вiдповiдного документа, наприклад: довiдки
про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи; довiдки, що пiдтверджує мiсцеперебування
громадян України, якi проживають на тимчасово окупованiй територiї або переселилися з неї)

У графi «Громадянство» вкажiть назву країни громадянства
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У графi «Контактна iнформацiя» зазначте свiй мобiльний або домашнiй телефон

У роздiлi «Документ, що посвiдчує особу» вкажiть реквiзити документа, що посвiдчує особу,
або свiдоцтва про народження малолiтньої особи (назву документа, серiю (за наявностi), номер,
дату видачi та орган, що видав документ

6.3. Заява про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв
податкiв. Форма 5ДР
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Якщо Заява подається представником або одним iз батькiв малолiтньої особи (усиновителем,
опiкуном, пiклувальником), вказуються реєстрацiйнi данi та данi документа, що посвiдчує таку
особу

Внесiть дату заповнення Заяви

Оберiть Центр обслуговування платникiв, де бажаєте отримати Документ, що засвiдчує реєстрацiю у Державному реєстрi
Додати до Облiкової картки обов’язковi додатки (закладка «Додатки»):
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Додати форму F1314501 та ознайомитися з «Повiдомленням про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрi фiзичних осiб – платникiв податкiв, права та обов’язки
фiзичної особи – платника податкiв»

6.3. Заява про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв
податкiв. Форма 5ДР
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Додати форму F1360102 Документ довiльного формату, який використовується для подання
сканованих копiй необхiдних документiв, кожен документ має буди збережено в окремому
додатку (формат файлу може бути pdf/jpg iз обмеженням розмiру не бiльше 2МБ)
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6.3. Заява про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв
податкiв. Форма 5ДР
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Важливо: Звертаємо увагу:
• якщо додається сканована копiя паспорта громадянина України у формi книжечки обов’язковими є 1-2 сторiнки, 3-6 сторiнки – у разi вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненнi 25 i 45 рiчного вiку, та вiдповiднi сторiнки з вiдмiткою про реєстрацiю
мiсця проживання;
• якщо додається сканована копiя паспорта громадянина України у формi картки обов’язковими є лицьовий та зворотнiй бiк ID-картки та копiя документа (довiдки, витягу) про
реєстрацiю мiсця проживання;
• у разi змiни «Прiзвища», «Iменi» та/або «По батьковi» додається сканована копiя вiдповiдного документа (свiдоцтва про шлюб/ розiрвання шлюбу, свiдоцтва про змiну iменi),
що пiдтверджує такi змiни;
• у разi подання Облiкової картки/ Заяви про внесення змiн на малолiтнiх осiб (до 14 рокiв)
обов’язково додається копiя свiдоцтва про народження дитини та копiя документа, що
посвiдчує особу одного iз батькiв (усиновителя, опiкуна, пiклувальника).
Пiсля заповнення форми натискаємо кнопку «Перевiрити» система здiйснює автоматичну перевiрку повноти заповнення полiв
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Якщо перевiрка неуспiшна, на екран виводиться повiдомлення iз зазначенням причини (помилки) неможливостi створення та збереження документа

Якщо перевiрка успiшна, на екран виводиться повiдомлення «Перевiрено»

6.3. Заява про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв
податкiв. Форма 5ДР
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Натискаємо кнопку «Зберегти»

Пiдписуємо сформований запит електронним цифровим пiдписом та вiдправляємо до ДПС.

6.4 Одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя
Для заповнення одноразової спецiальної добровiльної декларацiї (далi - декларацiї) оберiть
вiдповiдний пункт меню роздiлу «ЕК для громадян» та натиснiть на кнопку «Створити».
Нагорi знаходиться меню з роздiлами декларацiї, перемiщатися по роздiлам можна в довiльному порядку. Пiсля вiдкриття декларацiї за замовченням вибрано її вид - «Звiтна», за потреби
можна обрати iнший.
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За замовченням резидентський статус визначено як резидент. Почнiть набирати назву населеного пункту у адресному рядку, виберiть варiант, що пiдходить.

Пiсля вибору населеного пункту автоматично заповнюються адреснi поля - вiд країни до району мiста. Пiсля заповнення iнших полiв адреси, телефону та електронної пошти можна переходити далi.

6.4. Одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя
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Якщо поставити вiдмiтку у графi «Нерезидент», стає доступним для вибору поле «Код країни». Заповнiть його, поле країна заповниться автоматично. Адресний рядок вибору населеного
пункту недоступний, коли стоїть позначка «Нерезидент», проте можна заповнити вручну iншi
поля адреси - мiсто, район i т.д.

Роздiли III - XI декларацiї (пункти меню 2 - 10) потрiбнi для внесення даних про активи. При
клiку на знак «?» бiля назви роздiлу можна отримати додаткову iнформацiю. Для того, щоб
додати актив, потрiбно натиснути на «+».
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Якщо в полi вибору активу видно надпис «Зробiть вибiр або додайте нову позицiю», це означає,
що можна не обмежуватися списком, а додавати власнi пункти.

Пiсля вказання розмiру активу та вибору коду валюти завдяки API НБУ пiдставляється актуальний курс валюти на дату заповнення та обчислюється вартiсть активу у гривнях (база для
нарахування збору). Пiсля вибору ставки збору автоматично обчислюється сума одноразового
збору.

6.4. Одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя
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Користувач може внести довiльну кiлькiсть активiв одного виду, наприклад, iноземної валюти - долари США, євро та iн. Для додавання нового виду активу потрiбно натиснути на «+».
При цьому буде доаданий новий рядок, Для видалення рядка потрiбно зробити клiк по iконцi iз зображенням смiттєвого баку. Увага! Видалення рядка буде здiйснено без додаткового
попередження.

Всi поля, позначенi знаком «*» мають бути обов’язково заповненi. Iншi роздiли декларацiї
(пункти меню 2 - 10) заповнюються аналогiчним чином, якщо користувач має вiдповiднi активи.
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У роздiлi XII (пункт меню 11) автоматично розраховуються загальна сума задекларованих
активiв та сума зборiв в розрiзi процентних ставок. Поля недоступнi для коригування вручну.

Для декларацiї «Уточнена» обов’язковим для заповнення є роздiл XIII (перше поле).
Пiд ним йдуть вiдмiтки, якi користувач має обов’язково проставити - першу, другу, третю або
четверту на вибiр, а також п’яту.

Якщо у користувача є додатки, вiн додає їх у вiдповiдному роздiлi.

6.4. Одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя
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Пiсля заповнення форми натиснiть «Зберегти». Якщо форма заповнена конкретно, у верхньому правому кутку з’явиться повiдомлення про успiшне збереження.

Якщо будуть незаповненi обов’язковi поля, користувач отримає повiдомлення про помилку.
Кнопка iз зображенням принтера експортує заповнену форму у pdf, а «Закрити» повертає на
сторiнку «ЕК для громадян», де заповнену форму можна знов вiдкрити для редагування або
пiдписати та вiдправити.
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6.5 Повiдомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР)
Перегляд реєстру повiдомленнь про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР):

Перегляд ППР з можливiстю сплати за допомогою QR-коду:

6.5. Повiдомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР)
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Роздiл

7

Порядок перевiрки достовiрностi електронного документа

(Онлайн сервiс перевiрки квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки для електронних
документiв.)
За посиланням https://czo.gov.ua переходимо на портал:

пiсля вiдкриття в роздiлi Довiрчi послуги обираємо вкладку Перевiрити пiдпис
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Натискаємо «Завантажити його зi свого носiя» та вказуємо шлях до каталогу, де знаходяться
вiдповiдь на запит у електронному виглядi (форма F14018) у форматi PDF та файл формату
.p7s, який мiстить квалiфiковану електронну печатку ДПС.
Обираємо два файли: PDF та .p7s. (Перевiрка КЕП, який сформовано у виглядi окремого
файлу з розширенням .p7s виконується за умови наявностi файлу с даними, на якi накладено
КЕП. Iм’я такого файлу iдентичне з iменем файлу з розширенням .p7s та має розширення
PDF)
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Пiсля вiдкриття здiйснюємо перевiрку квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки для
електронних документiв натискаємо Перевiрити

У разi успiшної перевiрки з’являється повiдомлення, для перегляду гортаємо вниз.
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Для повернення до головного меню натискаємо Дякую
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Роздiл

8

Введення звiтностi

8.1 Загальна iнформацiя
Меню Введення звiтностi надає користувачу електронного кабiнету можливiсть створювати, редагувати, пiдписувати та надсилати податкову, пенсiйну та статистичну звiтнiсть до
ДПС, Пенсiйного фонду України та органiв статистики.

Fig. 1: Вiкно Введення звiтностi
Також верхня панель навiгацiї вiкна Введення звiтностi дозволяє створити та вилучити
звiти.

73

Документацiя, Релiз 1

Важливо: Платники, що не мали до 01.01.2018 року укладених з органами ДПС договорiв
про визнання електронної звiтностi, та платники, у яких пiсля 01.01.2018 закiнчився термiн
чинностi сертифiкату ключа керiвника, у зв’язку з чим автоматично припинив дiяти укладений ранiше договiр про визнання електронної звiтностi, для подання звiтностi в електронному
виглядi чи з допомогою електронного кабiнету чи будь-якого iншого програмного забезпечення, повиннi пiдписати та надiслати заяву про приєднання до договору про визнання
електронних документiв (форма J1392001 для юридичних осiб, та форма F1392001 для
фiзичних осiб, в роздiлi Введення звiтностi група звiтiв «J(F)13 Заяви»).
Без наявностi чинного договору про визнання електронної звiтностi або прийнятої пiсля
01.01.2018 заяви про приєднання до договору про визнання електронних документiв
користувачi електронного кабiнету можуть створити та подати обмежений перелiк звiтностi:
• Всi звiти з групи J(F)30 «Єдиний внесок на загальнообов’язкове соцiальне страхування»
• Заяву про приєднання до договору про визнання електронних документiв
(форма J1392001 для юридичних осiб, та форма F1392001 для фiзичних осiб з групи
звiтiв «J(F)13 Заяви»)
• Повiдомлення про надання iнформацiї щодо електронного цифрового пiдпису (форма
S1391101 з групи «S13 Фiнансова звiтнiсть, запити»)
• Податкова декларацiя про майновий стан i доходи громадян (форма F0100210 з групи
«F01 Прибуток»)
Важливо: На вiдмiну вiд подання звiтiв з роздiлiв J(F)01 - J(F)13, що потребує наявностi
чинного договору або прийнятої заяви про приєднання до договору про визнання електронних документiв, передумовою подання фiнансової звiтностi з роздiлу S01 є Повiдомлення про надання iнформацiї щодо електронного цифрового пiдпису (форма S1391101 з групи
«S13 Фiнансова звiтнiсть, запити»), яке необхiдно створити i надiслати. Створене i пiдписане
в електронному кабiнетi Повiдомлення про надання iнформацiї щодо електронного цифрового пiдпису за формою S1391101 буде автоматично передане в органи статистики, результати
обробки та приймання такого повiдомлення будуть доступнi в електронному кабiнетi серед
квитанцiй до вiдповiдної заяви.

8.2 Робота з документами
За замовчуванням користувач отримує перелiк всiх звiтiв, поданих за допомогою електронного кабiнету у вiдповiдному звiтному перiодi. Звiтний перiод (мiсяць, квартал чи рiк) визначається двома параметрами - роком та мiсяцем. Так, зображений на малюнку перiод Рiк
2017 перiод грудень означає, що для перегляду i створення доступна щомiсячна звiтнiсть за
грудень 2017 року, квартальна за 4-й квартал 2017 року i рiчна за 2017 рiк. Змiнивши перiод на
Рiк 2018 перiод сiчень користувач отримає можливiсть створювати i переглядати звiтнiсть
за сiчень 2018 року.
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Розглянемо детально процедуру створення, заповнення, пiдпису та надсилання звiтностi на
прикладi заяви про приєднання до договору про визнання електронних документiв:
В

панелi

iнструментiв

режиму

Введення

звiтностi

додаємо

документ

кнопкою

Верхня панель навiгацiї у вiкнi Введення звiтностi дозволяє встановити вiдповiдний перiод
та обмежити перелiк звiтiв за типами:
• Всi звiти
• J(F)01 Прибуток;
• J(F)02 ПДВ та Акцизний збiр;
• J(F)03 Мiсцевi платежi;
• J(F)05 Iншi платежi;
• J(F)06 Ресурснi платежi;
• J(F)07 Валютнi платежi;
• J(F)08 Рентнi платежi;
• J(F)11 Регiональнi звiти;
• J(F)13 Запити та довiдки;
• J(F)30 Єдиний внесок на загальнообов’язкове соцiальне страхування;
• S01 Фiнансова звiтнiсть;
• S02 Фiнансова звiтнiсть (довiдки);
• S03 Фiнансова звiтнiсть (запити).
Зi списку документiв обираємо необхiдний (в нашому випадку це J1392001) та обираємо натисканням лiвої клавiшi мишi:

Fig. 2: створення форми J1392001
В наступному вiкнi в полях Регiон та Район обираємо вiдповiдний територiальний орган
ДПС (за замовчуванням встановлено орган ДПС за мiсцем основної реєстрацiї), та натискаємо
кнопку Створити:
8.2. Робота з документами
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Fig. 3: створення форми J1392001

При створеннi нового документу користувач електронного кабiнету може додатково скористат
• V Заповнити на основi звiту dd.mm.yyyy
• V Заповнити на основi даних ДПС

Автоматичне заповнення показникiв звiтностi на основi даних ДПС реалiзоване для наступних
• J02001 - декларацiя з ПДВ
• F01002 - декларацiя про майновий стан та доходи громадян
Переходимо безпосередньо до заповнення форми заяви про приєднання до договору про
визнання електронних документiв:
Звернiть увагу, що бiльшiсть полiв форми заповнюється системою автоматично. Пiдсвiченi
червоним кольором поля є результатом перевiрки правильностi заповнення документа за допомогою кнопки Перевiрити.
Реквiзити публiчного договору про визнання електронного документу можна перевiрити в
режимi Договiр про визнання електронних документiв вiдкритої частини електронного кабiнету. В цьому режимi опублiковано договори про визнання електронного документу всiх
територiальних вiддiлень органiв ДПС.
Примiтка: Заповнення документу можна вiдкласти, зберiгши його за допомогою кнопки
Зберегти, та пiзнiше повернутись до редагування вiдкривши збережений драфт документу.
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Fig. 4: заповнення форми J1392001
Крiм цього, документ можна перевiрити на наявнiсть логiчних чи математичних помилок
кнопкою Перевiрити, виконати автоматичне заповнення кнопкою Перерахунок, вивантажити
у файл формату XML за допомогою кнопки Скачати, або завантажити документ з файлу
формату XML за допомогою кнопки Завантажити, вилучити документ кнопкою Вилучити,
та надрукувати кнопкою Друк.

Fig. 5: Панель навiгацiї роботи з документами
Пiд час заповнення документу значення деяких полiв розраховуються автоматично на пiдставi даних, внесених користувачем у iншi поля. Ви можете вiдмiнити автоматичне заповнення таких полiв, знявши позначку Авто розрахунок. Друга строка панелi навiгацiї роботи з
документами дозволяє перемикатись мiж головним документом та додатками до нього, або
додавати новi додатки за допомогою вкладок Головний документ та Додатки
В нашому випадку всi поля коректно заповнились за вийнятком поля Що дiє на пiдставi.
Заповнюємо це поле, для бiльшостi юридичних осiб фразою Статуту, зберiгаємо документ з
допомогою кнопки Зберегти та переходимо до пiдписання документу.

8.2. Робота з документами
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Важливо: Перед накладанням пiдписiв на документ звернiть увагу на його статус в полi
Статус:

- документ перевiрено, помилок нема

- документ мiстить некритичнi помилки, пiдпис дозволено

- документ мiстить критичнi помилки, пiдпис не дозволено
Далi натискаємо кнопку Пiдписати, у вiкнi пiдпису обираємо ключ i вказуємо пароль ключа вiдповiдної посадової особи, зчитуємо ключ кнопкою Зчитати та пiдписуємо документ
кнопкою Пiдписати:

Fig. 6: Пiдпис форми J1392001
Система автоматично надає пiдказку щодо ключа, який треба використати на кожному з
крокiв пiдписання документу. Накладання пiдпису бухгалтера, директора та печатки пiдприємства може виконуватись послiдовно в рiзнi моменти часу з рiзних робочих мiсць.
У разi вiдсутностi зареєстрованого сертифiкату, який накладається на документ, користувачу
формується повiдомлення наступного змiсту
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Важливо: Пiдписаний документ необхiдно надiслати до Державної фiскальної служби за
допомогою кнопки Вiдправити. Контролюйте накладання електронного цифрового пiдпису
та вiдправку документiв за допомогою вiдповiдних статусiв в полi Статус:

- документ пiдписано, кiлькiсть пiдписiв - 1

- документ надiслано
Примiтка: Вилучений в режимi Введення звiтностi звiт, який був ранiше надiсланий, фiзично не буде вiдкликаний. Такий звiт завжди можна знайти та переглянути в режимi Перегляд
звiтностi

8.2. Робота з документами
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9

Перегляд звiтностi

Меню Перегляд поданої звiтностi надає користувачу електронного кабiнету можливiсть
перегляду ранiше поданої податкової, пенсiйної та статистичної звiтностi до ДПС незалежно
вiд способу її подання, включаючи звiти, поданi на паперових носiях до центрiв обслуговування платникiв податкiв.
За замовчуванням користувач отримує перелiк всiх звiтiв, поданих у вiдповiдному звiтному
перiодi. Звiтний перiод (мiсяць, квартал чи рiк) визначається двома параметрами - роком та
мiсяцем. Перiод Рiк 2017 перiод грудень означає, що для перегляду i створення доступна
мiсячна звiтнiсть за грудень 2017 року, квартальна за 4-й квартал 2017 року i рiчна за 2017
рiк. Змiнивши перiод на Рiк 2018 перiод сiчень користувач отримує можливiсть створювати
i переглядати звiтнiсть за сiчень 2018 року.
За замовчуванням користувачу доступнi Всi типи звiтiв. Для зручностi верхня панель навiгацiї
у вiкнi Перегляд поданої звiтностi дозволяє обмежити звiтнiсть за типами:
• J01 Прибуток;
• J02 ПДВ та Акцизний збiр;
• J03 Мiсцевi платежi;
• J05 Iншi платежi;
• J06 Ресурснi платежi;
• J07 Валютнi платежi;
• J08 Рентнi платежi;
• J11 Регiональнi звiти;
• J13 Запити та довiдки;
• J30 Єдиний внесок на загальнообов’язкове соцiальне страхування;
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• S01 Фiнансова звiтнiсть;
• S02 Фiнансова звiтнiсть (довiдки);
• S03 Фiнансова звiтнiсть (запити).

Fig. 1: Вiкно Перегляд звiтностi
Примiтка: Для перегляду перелiку всiх звiтiв, поданих за рiк, оберiть вiдповiдний рiк та
значеннi Всi у фiльтрi вибору мiсяця.
Перегляд конкретного звiту здiснюється подвiйним натисненням лiвої кнопки мишi, формується pdf-файл звiту зi всiма додатками:
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Fig. 2: Вiкно Перегляд звiтностi
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Реєстрацiя ПН/РК

Реєстрацiя податкових накладних та розрахункiв коригування до них вiдокремлена вiд загального функцiоналу Перегляд звiтностi у зв’язку зi значними вiдмiнностями вiд iншої звiтностi.
В цьому роздiлi меню користувачi електронного кабiнету отримують доступ до двох режимiв:
1. Виданi ПН/РК
2. Отриманi ПН/РК

10.1 Виданi ПН/РК
В цьому вiкнi користувачi електронного кабiнету отримують перелiк всiх накладних i розрахункiв коригування, поданих через електронний кабiнет у вiдповiдному звiтному перiодi,
та мають можливiсть створювати, редагувати, пiдписувати i направляти їх до ДПС. Звiтний
перiод (мiсяць, квартал чи рiк) визначається двома параметрами - роком та мiсяцем: Рiк 2018
перiод сiчень
Податковi накладнi та розрахунки коригування можна вводити у вiдповiдному шаблонi, перехiд до якого забезпечується натисненням кнопки Створити. Крiм цього, забезпечується
iмпорт попередньо створених документiв в iнших системах. Для iмпорту попередньо створених документiв оберiть Завантажити.
Порада: Пiдтримується пакетне (групове) завантаження, для цього у вiкнi файлового менеджера оберiть групу файлiв, наприклад утримуючи клавiшу Shift i одночасно вiдмiчаючи
файли лiвою клавiшою мишi
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Створенi чи завантаженi податковi накладнi можна вилучити, редагувати, пiдписати чи вiдправити за допомогою вiдповiдних кнопок в панелi навiгацiйного меню. Всi зазначенi операцiї,
крiм редагувати, можна виконувати пакетом, для цього необхiдно вiдмiтити групу документiв
у чек-боксах в лiвiй колонцi вiкна Виданi ПН/РК:

Fig. 1: Вiкно Виданi ПН/РК, груповi операцiї
Важливо: Створенi та вiдправленi в цьому режимi вiд’ємнi розрахунки коригування до податкових накладних автоматично переадресовуються контрагенту (покупцю) та будуть доступнi
цьому контрагенту в iнших системах роботи з податковою звiтнiстю, включаючи режим Отриманi ПН/РК електронного кабiнету

10.2 Отриманi ПН/РК
В цьому вiкнi користувачi електронного кабiнету отримують список вiд’ємних розрахункiв
коригувань до податкових накладних, що надiйшли їм на пiдпис вiд контрагентiв.
Важливо: В цьому режимi користувачi отримують доступ до всiх вiд’ємних розрахункiв
коригувань до податкових накладних незалежно вiд шляху їх надсилання. Це означає, що
якщо продавець виписав розрахунок коригування до податкової накладної i надiслав її до
ДПС за допомогою будь-якої iншої системи роботи з податковою звiтнiстю, цей розрахунок
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коригування буде доступний покупцю для пiдпису в режимi Отриманi ПН/РК
Отримувач вiд’ємних розрахункiв коригувань до податкових накладних в цьому режимi має
можливiсть переглянути, пiдписати та вiдправити зазначений документ на реєстрацiю до
Єдиного реєстру податкових накладних ДПС.
Примiтка: Квитанцiю про реєстрацiю чи вiдмову у реєстрацiї вiд’ємних розрахункiв коригувань до податкових накладних отримає продавець, однак покупець отримає iнформацiю про
реєстрацiю зазначеного РК (розрахунку коригування) в роздiлах Єдиний реєстр податкових
накладних та Система електронного адмiнiстрування ПДВ електронного кабiнету.

10.2. Отриманi ПН/РК
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Єдиний реєстр податкових накладних

Цей режим надає доступ до всiх зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних податкових накладних та розрахункiв коригування до них незалежно вiд способу подання їх на реєстрацiю.
Вiкно Єдиний реєстр податкових накладних роздiлене двома вкладками:
1. Виданi ПН/РК
2. Отриманi ПН/РК

11.1 Виданi ПН/РК
Вкладка Виданi ПН/РК надає доступ до податкових накладних та розрахункiв коригування,
зареєстрованих в ЄРПН користувачем електронного кабiнету.
Важливо: Реєстр виданих ПН/РК вiдображається тiльки пiсля натискання кнопки Пошук
згiдно критерiїв, визначених користувачем у пошуковому фiльтрi. За замовчуванням встановлено фiльтр по датi реєстрацiї ПН/РК:
Результати пошуку можна вивантажити в таблицю Excel за допомогою кнопки Експорт в
Excel, кнопка Експорт XML в ZIP дозволяє скачати архiв вiдiбраних податкових накладних.

11.2 Отриманi ПН/РК
Вкладка Отриманi ПН/РК надає користувачу електронного кабiнету доступ до податкових накладних та розрахункiв коригування, зареєстрованих в ЄРПН його контрагентами.
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Fig. 1: Вкладка Виданi ПН/РК, пошуковий фiльтр

Важливо: Реєстр отриманих ПН/РК вiдображається тiльки пiсля натискання кнопки Пошук
згiдно критерiїв, визначених користувачем у пошуковому фiльтрi. За замовчуванням встановлено фiльтр по датi реєстрацiї ПН/РК:
Результати пошуку можна вивантажити в таблицю Excel за допомогою кнопки Експорт в
Excel, кнопка Експорт XML в ZIP дозволяє скачати архiв вiдiбраних податкових накладних.
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Fig. 2: Вкладка Отриманi ПН/РК, пошуковий фiльтр

11.2. Отриманi ПН/РК
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Стан розрахункiв з бюджетом

Меню Стан розрахункiв з бюджетом надає користувачу електронного кабiнету доступ
до своїх особових рахункiв iз сплати податкiв, зборiв та iнших платежiв. При зверненнi до
зазначеного пункту меню вiдображається зведена iнформацiя станом на момент звернення,
що мiстить наступну iнформацiю по кожному виду платежу:
• Назва ТО ДПС;
• Код платежу;
• Стаття;
• Назва платежу;
• Надмiру сплаченi суми та суми, якi будуть нарахованi в наступних звiтних перiодах «+»
(Надмiру сплаченi суми єдиного внеску (авансовi платежi) для ЄВ);
• Податковий борг «-» (без врахування пенi) (заборгованiсть «-» з ЄВ);
• Залишок несплаченої пенi;
• Не застосована штрафна санкцiя (передбачена вiдповiдно норм ПКУ);
• Термiн сплати.
Примiтка: Застосовуйте фiльтр Рiк для перегляду даних за попереднi роки, та фiльтр ОДПС
для перегляду особових рахункiв, що знаходяться на облiку у вiдповiдному органi Державної
фiскальної служби України
Обравши один з податкiв (платежiв) користувач натисненням кнопки мишi отримує доступ
до деталiзованої iнформацiї з iнтегрованої картки платника по вибраному податку (платежу)
в розрiзi проведених операцiй:
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Fig. 1: Стан розрахункiв з бюджетом

Fig. 2: Iнтегрована картка платника в розрiзi операцiй
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Fig. 3: Iнтегрована картка платника в розрiзi операцiй
Фiзичнi особи пiсля iдентифiкацiї мають можливiсть за допомогою платiжної системи сплатити податки, збори, платежi за допомогою платiжної карти або за допомогою QR-коду:

Fig. 4: Iнтегрована картка, онлайн-сплата фiзичними особами
Пiсля натискання кнопки Сплатити вiдбувається перехiд на сайт платiжної системи, автоматично заповнюються всi необхiднi платiжнi реквiзити. Користувачу достатньо зазначити суму
i реквiзити платiжної карти:
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Fig. 5: Онлайн-сплата
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Система електронного адмiнiстрування ПДВ

Меню Система електронного адмiнiстрування ПДВ надає користувачам електронного
кабiнету доступ до iнформацiї з системи електронного адмiнiстрування ПДВ, а саме:
1. Реєстр операцiй
2. Реєстр транзакцiй
3. Iнформацiя про суму перевищення

13.1 Реєстр операцiй
В цьому вiкнi користувачi електронного кабiнету отримують перелiк всiх операцiй, зареєстрованих в Системi електронного адмiнiстрування ПДВ - податкових накладних, розрахункiв коригування, поповнення рахунку, овердрафту, тощо. Реєстр операцiй будується за
календарною черговiстю реєстрацiї вiдповiдних операцiй вiд новiших до старiших та дозволяє
отримати iнформацiю про актуальнi лiмiти та iншi показники Реєстру.
Примiтка: Застосовуйте фiльтр, щоб обмежити розмiр необхiдної iнформацiї:
Вiдiбранi данi з Реєстру операцiй, що вiзуалiзуються пiсля натиснення кнопки Пошук, можна
вивантажити за допомогою кнопки Експорт в Excel
Попередження: Максимальна кiлькiсть записiв Реєстру операцiй для вивантаження
обмежена 1000 строками, застосовуйте фiльтр.
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Fig. 1: Реєстр операцiй

13.2 Реєстр транзакцiй
В цьому вiкнi користувачi електронного кабiнету отримують перелiк всiх операцiй з ПДВрахунком, в тому числi iнформацiю про тип транзакцiї (зарахування коштiв, списання коштiв
тощо), загальну сума поповнення рахунку, списання коштiв з рахунку, суму всiх кредитових
оборотiв по ПДВ-рахунку, заборгованiсть, актуальний залишок коштiв на рахунку. Реєстр
транзакцiй будується за календарною черговiстю реєстрацiї вiдповiдних транзакцiй вiд новiших до старiших.

13.3 Iнформацiя про суму перевищення
За допомогою даного сервiсу платникам надано можливiсть перегляду iнформацiї щодо даних
розрахунку суми перевищення та результату порiвняння даних податкової звiтностi з ПДВ та
ЄРПН.
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Монiторинг ПН/РК

Меню Монiторинг ПН/РК надає користувачам електронного кабiнету доступ до показникiв, що застосовуються при зупинцi реєстрацiї ПН/РК в ЄРПН, а саме:
1. Показники D та P
2. Показники позитивної податкової iсторiї (ППI)

14.1 Показники D та P
В цьому вiкнi користувачi електронного кабiнету отримують доступ до значень показникiв
D i P. D i P — це показники-iндикатори, за якими, зокрема, визначають, чи може платник
ПДВ розраховувати на «iмунiтет» вiд блокування податкових накладних (ПН) / розрахункiв
коригування (РК). Нагадаємо, що згiдно з пп. 3 i 4 Порядку блокування № 117* ПН/РК не
пiдлягають монiторингу i пiдлягають реєстрацiї в Реєстрi, якщо (! одночасно) показники D i
P мають такi значення: D > 0,03, Р < Рм х 1,4.
Порядок зупинення реєстрацiї ПН/РК в ЄРПН затверджений постановою КМУ вiд 21.02.2018
р. № 117.
Примiтка: Оберiть вiдповiдний рiк та мiсяць, та натиснiть кнопку Пошук

14.2 Показники позитивної податкової iсторiї (ППI)
В цьому вiкнi користувачi електронного кабiнету отримують перелiк всiх критерiїв позитивної податкової iсторiї платника, визначених постановою КМУ вiд 21.02.2018 р. № 117.
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Fig. 1: Показники D i P
Так, платник податку на додану вартiсть (далi – платник податку) має позитивну податкову
iсторiю у випадку вiдповiдностi одному з наступних критерiїв:
1. обсяг постачання, зазначений платником в податкових накладних/розрахунках коригування (далi – ПН/РК), зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi –
Реєстр) у поточному мiсяцi, з урахуванням поданої на реєстрацiю в Реєстрi ПН/РК не
перевищує 150 тисяч гривень на одного покупця – платника податку;
2. обсяг постачання, зазначений платником податку в ПН/РК, якi не пiдлягають наданню
отримувачу (покупцю), зареєстрованих у Реєстрi за останнi 6 мiсяцiв, становить бiльше 50
вiдсоткiв загального обсягу постачання товарiв/послуг, зазначеного платником податку
в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрi;
3. товари/послуги, що постачаються (виготовляються) платником податку, а саме придбання i постачання одного товару чи послуги, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих у
Реєстрi, складають бiльше 50 вiдсоткiв вiд загальної суми постачання товарiв/послуг,
зазначеної платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрi за останнi 6 мiсяцiв;
4. платник податку здiйснює на постiйнiй основi, протягом будь-яких чотирьох звiтних мiсяцiв з останнiх шести, реєстрацiю ПН/РК в Реєстрi на постачання товарiв/послуг з одним
i тим самим кодом товару/послуги згiдно з УКТ ЗЕД/ДКПП, по яких обсяг постачання
становить 20 вiдсоткiв вiд загального такого обсягу постачання;
5. залишкова вартiсть основних засобiв для платникiв податку на прибуток на кiнець звiтного (податкового) перiоду (звiтний перiод обирається вiдповiдно до п.137.4 та п. 137.5
ст.137 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями
для певної групи платникiв) складає бiльше 1 млн. грн. та вiдображена у звiтностi, по
якiй граничнi строки подання передують календарному дню розрахунку цього показника
за умови, що з 01.01.2017 керiвник та засновник не змiнювались;
6. наявнiсть власних (право власностi/користування), орендованих земельних дiлянок ста-
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новить понад 200 га включно або наявнiсть орендованих земельних дiлянок комунальної
та/або державної власностi площею не менше 0,5 га (станом на 01.01.2018), що задекларованi до 20.02.2018;
7. сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (далi –
ЄСВ) на одного працюючого перевищує суму ЄСВ з мiнiмальної заробiтної плати в 1,5
раза за останнi 12 мiсяцiв за умови, що з 01.01.2017 керiвник та/або засновник не змiнювались;
8. загальна сума сплачених у попередньому звiтному роцi сум ЄСВ та податкiв i зборiв
(крiм суми податку на додану вартiсть, сплаченої при ввезеннi товарiв на митну територiю України) платником податку та його вiдокремленими пiдроздiлами, якими подано
ПН/РК на реєстрацiю в Реєстрi, становить бiльше 5 мiльйонiв гривень.g
Примiтка: Оберiть дату початку за завершення перiоду, та натиснiть кнопку Пошук

Fig. 2: Показники позитивної податкової iсторiї

14.2. Показники позитивної податкової iсторiї (ППI)
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15

Система електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального

Меню Система електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального надає користувачам
електронного кабiнету доступ до iнформацiї з СЕА (система електронного адмiнiстрування) РП (реалiзацiї пального), а саме:
1. Реєстр операцiй обсягiв пального
2. Реєстр сум акцизного податку
3. Реєстр транзакцiй

15.1 Реєстр операцiй
В цьому вiкнi користувачi електронного кабiнету отримують перелiк всiх операцiй, зареєстрованих в СЕА РП - акцизних накладних, розрахункiв коригування, тощо за обсягами
реалiзацiї вiдповiдного виду пального. Реєстр операцiй будується за календарною черговiстю
реєстрацiї вiдповiдних операцiй вiд новiших до старiших та дозволяє отримати iнформацiю
про актуальнi лiмiти та iншi показники Реєстру.

15.2 Реєстр сум акцизного податку
В цьому вiкнi користувачi електронного кабiнету отримують перелiк всiх операцiй, зареєстрованих в СЕА РП - акцизних накладних, розрахункiв коригування, тощо за сумами акцизного податку. Реєстр операцiй будується за календарною черговiстю реєстрацiї вiдповiдних
операцiй вiд новiших до старiших та дозволяє отримати iнформацiю про актуальнi лiмiти та
iншi показники Реєстру.
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15.3 Реєстр транзакцiй
В цьому вiкнi користувачi електронного кабiнету отримують перелiк всiх операцiй з ПДВрахунком, в тому числi iнформацiю про тип транзакцiї (зарахування коштiв, списання коштiв
тощо), загальну суму поповнення рахунку, списання коштiв з рахунку, суму всiх кредитових
оборотiв по ПДВ-рахунку, заборгованiсть, актуальний залишок коштiв на рахунку. Реєстр
транзакцiй будується за календарною черговiстю реєстрацiї вiдповiдних транзакцiй вiд новiших до старiших.
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16

Облiковi данi платника

Меню Облiковi данi платника дозволяє переглянути окремi данi або весь перелiк даних платника, видiливши їх позначкою. Для цього необхiдно обрати облiковi данi iз запропонованого
перелiку:
• iдентифiкацiйнi данi;
• реєстрацiйнi данi;
• вiдомостi про керiвникiв;
• присвоєння ознаки неприбутковостi;
• данi про реєстрацiю платником ПДВ;
• данi про реєстрацiю платником єдиного податку;
• данi про реєстрацiю платником ЄСВ (єдиного соцiального внеску);
• вiдомостi з реєстру осiб, якi здiйснюють операцiї з товаром;
• вiдомостi про РРО;
• iнформацiя про книги ОРО;
• вiдомостi про об’єкти оподаткування;
• iнформацiя про неосновнi мiсця облiку;
• данi про банкiвськi рахунки.
Для перегляду вибраних даних натиснiть кнопку Переглянути або перейдiть на вкладку Перегляд даних.
Вибранi облiковi данi можна роздрукувати, натиснувши на кнопку Друкувати.
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Листування з ДПС

Меню Листування з ДПС дозволяє надiслати довiльну кореспонденцiю (лист, запит тощо) до
вiдповiдного органу ДПС. Форма пiдготовки такої кореспонденцiї передбачає заповнення або
вибiр iз запропонованих наступних реквiзитiв:
• регiон в якому знаходиться орган ДПС;
• орган ДПС, до якого вiдправляється лист;
• тип документа;
• тематика звернення;
• короткий змiст листа;
• сканований документ, який необхiдно завантажити (файл повинен бути у форматi pdf iз
обмеженням розмiру не бiльше 5 МБ)
Зберегти проект листа можна натиснувши кнопку Зберегти»:
Збережену чернетку можна пiдписати та надiслати до органу ДПС в меню Вхiднi/вихiднi документи у вкладцi Вiдправленi документи, натиснувши кнопки Пiдписати та Вiдправити:
На протязi одного робочого дня пiсля надсилання листа до органу ДПС автора електронного
листа буде повiдомлено про вхiдний реєстрацiйний номер та дату реєстрацiї запиту в органi
ДПС, до якого даний запит направлено. Iнформацiю щодо отримання та реєстрацiї листiв в органi ДПС користувач може переглянути в вкладцi Вхiднi документи режиму Вхiднi/вихiднi
документи.
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Fig. 1: Листування

Fig. 2: Пiдпис та надсилання
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18

Вхiднi/вихiднi документи

Цей режим надає доступ до вхiдної та вихiдної кореспонденцiї користувача електронного
кабiнету.
Вiкно Вхiднi/вихiднi документи роздiлене двома вкладками:
1. Вхiднi документи
2. Вiдправленi документи

18.1 Вхiднi документи
Вкладка Вхiднi документи надає доступ до квитанцiй щодо приймання та обробки податкової звiтностi, iнформацiйних повiдомлень, кореспонденцiї тощо, надiсланої користувачу електронного кабiнету.
Примiтка: Частина документiв, що надходять до роздiлу Вхiднi документи, дублюються
в iнших режимах, так наприклад квитанцiї щодо приймання та обробки податкової звiтностi
можна переглянути в роздiлi Перегляд звiтностi та роздiлi Введення звiтностi

18.2 Вiдправленi документи
Вкладка Вiдправленi документи надає доступ користувачу електронного кабiнету до надiсланих користувачем документiв (крiм податкової звiтностi i ПН/РК).
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Примiтка: Всi документи, що знаходяться в роздiлi Вiдправленi документи, дублюються
в iнших режимах, так наприклад листування з органами ДПС можна переглянути в роздiлi
Листування з ДПС , заяви та запити - в роздiлi Заяви, запити для отримання iнформацiї
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Роздiл

19

Заяви, запити для отримання iнформацiї

Цей режим є прямим посиланням на пiдмножину звiтiв групи J13 або F13 в режимi Введення
звiтностi та надає можливiсть створити найбiльш популярнi заяви i запити щодо отримання
певної iнформацiї вiд ДПС, в тому числi:
• Запит про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб
• Запит про отримання витягу з реєстру платникiв податку на додану вартiсть (Форма №
1-ЗВР);
• Запит про отримання довiдки з реєстру платникiв податку на додану вартiсть (Форма
№ 1-ЗДР);
• Заява про видачу довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з податкiв i зборiв;
• Заява про внесення сiльськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї (Форма № 1-РОБД);
• Заява про зняття сiльськогосподарського товаровиробника з реєстрацiї як отримувача
бюджетної дотацiї (Форма № 2-РОБД);
• Реєстрацiйна заява платника податку на додану вартiсть;
• Реєстрацiйна заява платника податку (Форма № 1-РН);
• Запит щодо стану окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалiзацiї пального в СЕАРП;
• Повiдомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язанi з оподаткуванням або
через якi провадиться дiяльнiсть (Форма № 20-ОПП);
• Запит про надання витягу з реєстру платникiв акцизного податку з реалiзацiї пального;
• Заява про реєстрацiю платника акцизного податку з реалiзацiї пального.
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Послiдовнiсть роботи з документами (створення, редагування, пiдпис, надсилання, перегляд
квитанцiй та вiдповiдей) описанi в роздiлi Введення звiтностi.
Ви можете також переглянути вiдео-урок на прикладi створення Запиту про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб в роздiлi
Вiдеоуроки
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Роздiл

20

Програмний РРО

Меню «Програмний РРО» надає користувачам електронного кабiнету можливiсть преглянути зареєстрованi програмнi РРО.

20.1 Каси
У цiй вкладцi користувачу електронного кабiнету надаєтья можливiсть переглянути зареєстрованi Каси

Fig. 1: Реєсрацiя каси

20.2 Касири
У цiй вкладцi користувачу електронного кабiнету надаєтья можливiсть переглянути зареєстрованих касирiв.
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Роздiл

21

Облiк доходiв i витрат

Цей режим надає можливiсть здiйснювати облiк доходiв i витрат фiзичними особами - пiдприємцями i фiзичними особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть.
Для ведення необхiдних документiв у меню iснує 2 пункти:
1. Облiк доходiв i витрат
2. Облiк амортизацiйних вiдрахунь

21.1 Облiк доходiв i витрат
Режим Облiк доходiв i витрат надає можливiсть вести записи щодо дохiдiв та витрат за
формою, затвердженою Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 13 травня 2021 року N 261
Iнформацiя має зберiгатись протягом 3х рокiв та користувач може обрати для перегляду будьякий з минулих рокiв.
При редагуваннi помилкових записiв, користувач має вводити правильне значення, але:
• якщо iнформацiя вноситься у той же день, коли була допущена помилка, то буде вiдкоригований поточний запис,
• якщо ж iнформацiя коригується на наступний день, або пiзнiше, то у таблицi буде створено новий запис, у якому буде вiдображено тiльки вiдносне значення рiзницi мiж значенням, яке було внесено ранiше, та поточним записом. Новий рядок буде видiлено рожевим
кольором.
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21.2 Облiк амортизацiйних вiдрахувань
Режим Облiк амортизацiйних вiдрахунь надає можливiсть вести облiк амортизацiйних вiдрахувань основних засобiв (ОЗ) та нематерiальних активiв (НА)

Iнформацiя має зберiгатись протягом 3х рокiв та користувач може обрати для перегляду будьякий з минулих рокiв.
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Роздiл

22

Єдиний рахунок

22.1 Єдина картка платника
В цiй екраннiй формi вiдображається iнформацiя ДКС Украiни про рух коштiв на єдиному
рахунку

Пошук iформацiї в Журналi виконується за такими критерiями:
• дата транзацiї, початок перiоду;
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• дата транзацiї, кiнець перiоду;
• ознака транзакцiї.
За необхiдностi, вiдфiльтрованi данi користувач може виввантажити в Excel, скориставшивсь
вiдповiдною кнопкою.
Важливо: Iнформацiя ДКС Украiни зберегається за кожний фiнансовий рiк, тому для перегляду даних за попереднiй фiнансовий рiк слiд вказувати початок перiоду та кiнець перiоду
таким чином, щоб перiод вiдповiдав одному фiнансовому року. Наприклад з 05.01.2021 по
12.07.2021.

Примiтка: Платежi, по яким ДПС сформовано платiжний документ для перехування коштiв
з Єдиного рахунку на бюджетний рахунок в повному обсязi вiдображаються зеленим кольором.
Чорним кольором вiдображаються операцiї зарахування коштiв з рахунку платника на єдиний
рахунок. Iншi операцiї - сiрим.
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Роздiл

23

Опис API Електронного кабiнету

API або прикладний програмний iнтерфейс (англ. Application Programming Interface,) - це набiр визначень взаємодiї рiзнотипного програмного забезпечення. «Електронний кабiнет» за
допомогою API забезпечує взаємодiю з рiзноманiтним програмним забезпеченням, що реалiзує функцiї подання звiтностi до органiв податкової служби, та забезпечує документообiг мiж
ДПС i iншими органами влади.
IТС «Електронний кабiнет» надає наступнi API:
1. Подання звiтностi, заяв, запитiв та реєстрацiя податкових i акцизних накладних
2. Передача банками iнформацiї про вiдкриття/закриття рахункiв
3. Фiскалiзацiя чекiв та передачя Z-звiтiв в рамках експериментального проекту РРО

23.1 Подання звiтностi, заяв, запитiв та реєстрацiя накладних
1. Взаємодiя через програмний iнтерфейс REST API
REST (скор. англ. Representational State Transfer, «передача репрезентативного стану») — пiдхiд до архiтектури мережевих протоколiв, якi забезпечують доступ до iнформацiйних ресурсiв.
Данi передаються у виглядi стандартного формату JSON (до якого вкладено зашифрований
Base64 XML документ).
Робота АРI Кабiнету органiзована наступним чином:
Розташування у мережi Internet:
Вузол: https://cabinet.tax.gov.ua
Основной шлях: /cabinet/public/api/exchange
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Повний шлях: https://cabinet.tax.gov.ua/cabinet/public/api/exchange/

Fig. 1: Загальна схема взаємодiї з API
1.1. Надсилання звiту за допомогою REST АРI
Метод, що використовується: POST.
Додатковий шлях (додається до основного або повного шляху): /report
Використанi теги:
• report-controller: incomingReport
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Table 1: Параметри
Обов’язковt
Схема
true

Тип
Iм’я
Body Parameters list

InReportDao
array

Опис
Передається
масив
contentBase64,
fname
contentBase64 пiдписаний та
зашифрований
xml-документ,
fname
файлу XML

Правила формування та iменування XML-файлiв звiтностi (параметр fname) описанi у
Форматi (стандартi) електронного документа звiтностi суб’єктiв господарювання, що затверджений наказом Мiндоходiв вiд 29.11.13 № 729: http://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/
platnikam-podatkiv-pro/normativne-zabezpechennya/63127.html
Реєстр форм електронних документiв, опис полiв та схем контролю XML-документiв (XSD)
доступний за посиланням http://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar.htm
Сформоманий XML-документ повинен бути пiдписаний, зашифрований та переданий в параметрi contentBase64 в узагальненому форматi транспортного контейнера для передачi документiв до податкового органу, що затверджений наказом Деражвної податкової ажмiнiстрацiї
вiд 12.07.2010 № 499: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499225-10
Table 2: Вiдповiдi
HTTP код Опис
Схема
200
OK
ReturnReport
201
Created
No Content
401
Unauthorized No Content
403
Forbidden
No Content
404
Not Found
No Content
Приймає - application/json
Повертає - application/json за тим же шляхом
1.2. Надсилання архiву зi звiтами (пакету) за допомогою REST АРI
Метод, що використовується: POST
Додатковий шлях (додається до основного): /reportzip
Використанi теги:
• report-controller: incomingReportZip
23.1. Подання звiтностi, заяв, запитiв та реєстрацiя накладних
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Тип
Body Parameter

Table 3: Параметри
Iм’я
Опис
Обов’язковiсть
zipBase64 zipBase64 true

Схема
String

Table 4: Вiдповiдi
HTTP код Опис
Схема
200
OK
ReturnReport
201
Created
No Content
401
Unauthorized No Content
403
Forbidden
No Content
404
Not Found
No Content
Приймає - application/json
Повертає - application/json за тим же шляхом
1.3. Отримання квитанцiй за допомогою REST АРI
Метод, що використовується: POST
Додатковий шлях (додається до основного): /kvt_by_id
Використанi теги:
• report-controller: IncomingReport

Тип
Body
Parameter

Table 5: Параметри
Iм’я
Опис
Обов’язковiсть
encryptedId encryptedId true

Схема
String

Table 6: Вiдповiдi
HTTP код Опис
Схема
200
OK
ReturnReport
201
Created
No Content
401
Unauthorized No Content
403
Forbidden
No Content
404
Not Found
No Content
Приймає - application/json
Повертає - application/json за тим же шляхом
1.4. Визначення
InReportDao
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Iм’я
contentBase64
fname

Table 7: InReportDao
Опис
Обов’язковiсть
данi
false
назва файлу false

Схема
string
string

ReturnKvt

Iм’я
finalKvt
kvtBase64
kvtFname
numKvt
status

Table 8: ReturnKvt
Опис
Обов’язковiсть
ознака
false
данi
false
назва файлу
false
Номер квитанцiї false
статус
false

Схема
integer (int32)
string
string
integer (int32)
integer (int32)

ReturnReport
Table 9: ReturnReport
Iм’я

id

Опис

iдентифiкатор
kvt1Base64
данi
kvt1Fname
назва
файлу
kvtLi- переst
лiк
квитанцiй
message
сповiщення
status статус

Обов’язковiсть
false

Схема

false
false

string
string

false

ReturnKvt array

false

string

false

enum
(OK,
ERROR,
ERROR_DECRYPT,
ERROR_STRUCT_REPORT,
ERROR_LINKED_DOCS,
ERROR_DB,
ERROR_SERTIF_ORG
ERROR_SERTIF,
ERROR_XSD, NOT_KVT)

integer (int64)

23.1. Подання звiтностi, заяв, запитiв та реєстрацiя накладних
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23.2 Передача банками iнформацiї про вiдкриття/закриття рахункiв
API для передача банками iнформацiї про вiдкриття/закриття рахункiв повнiстю iдентичне
API «Подання звiтностi, заяв, запитiв та реєстрацiя накладних » з урахуванням таких особливостей:
1. Додатковий шлях (додається до основного або повного шляху): /reportBank
2. Правила формування та iменування XML-файлiв повiдомлень про вiдкриття/закриття
(параметр fname) описанi у наказi Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.07.2019 № 292
«Про внесення змiн до Порядку подання повiдомлень про вiдкриття/закриття рахункiв
платникiв податкiв у банках та iнших фiнансових установах до контролюючих органiв»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0832-19

23.3 Опис API Електронного кабiнету для фiскалiзацiї чекiв та
передачi Z-звiтiв
API взаємодiї фiскального сервера ДПС та програмних РРО доступне за адресою https://prro.
tax.gov.ua:443 .
Тестове API для розробникiв доступне за адресою https://cabinet.tax.gov.ua:9443 . Увага! Чеки,
Z-звiти, що передаються на тестове API, не є фiскальними.
Змiна вiдкрита / змiна закрита
При першому стартi програми змiна закрита. Вiдкриття змiни вiдбувається направленням вiд
ПРРО до ФСКО (в онлайнi) або до тимчасового ланцюжка непереданих чекiв (в офлайнi)
повiдомлення «вiдкриття змiни» («нульового чеку», у якого локальний номер = 0). Вiдкриття
змiни вiдбувається вручну (кнопкою на ПРРО).
Попередження: При надходженнi повiдомлення виконується перевiрка чи вiдкрито змiну на iншому ПРРО вказаним касиром/старшим касиром. У разi вiдкриття змiни касиром/старшим касиром (з таким iдентифiкатором ключа електронного пiдпису) на iншому
ПРРО та змiна на якому не закрита – на таке повiдомлення надається вiдмова у вiдкриттi змiни iз зазначенням фiскального номера ПРРО на якому вказаним касиром/старшим
касиром не закрито змiну.

Попередження: Пiсля вiдкриття змiни всi чеки мають бути пiдписанi одним пiдписом.
Закриття змiни вiдбувається направленням вiд ПРРО до ФСКО (в онлайнi) або до тимчасового
ланцюжка непереданих чекiв (в офлайнi) Z-звiту. Закриття змiни в офлайнi не рекомендоване, але в разi потреби, якщо програмний РРО вмiє розрахувати Z-звiт, таке закриття можна
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виконати. Iнiцiювання закриття змiни вiдбувається вручну (кнопкою на ПРРО). Рекомендовано реалiзувати в програмному РРО автоматичне iнформування користувача про необхiднiсть
закрити змiну у визначених ситуацiях (змiна триває бiльше 24 годин; перед надсиланням першого чеку наступного за днем вiдкриття поточної змiни дня – визначає розробник програмного
РРО для зручностi користувачiв, з дотриманням вимог законодавства).
Попередження: Змiну замiсть касира може закрити старший касир.
API реалiзоване на фреймворку gRPC (Google Remote Procedure Calls, <https://grpc.io/>).
Використовується синтаксис «proto3».
Для всiх операцiй, в тому числi для вiдкриття змiни, вiдправлення чеку,вiдправлення Z-звiту
(в онлайнi i в офлайнi), запиту додаткових фiскальних номерiв, а також для повiдомлень про
перехiд в офлайн та про перехiд в онлайн використовується метод «sendChk», з повiдомленням «Check» та вiдповiддю «CheckResponse».
Попередження: Метод rpc sendChk (Check) returns (CheckResponse) дiє до 01.10.2021.
З 01.10.2021 потрiбно
(CheckResponse);

використовувати

метод

rpc

sendChkV2

(Check)

returns

Для вiдкриття змiни – локальний номер чека повинен дорiвнювати нулю. Для перевiрки зв’язку - локальний номер чека повинен дорiвнювати 0x7FFFFFFF (максимальне значення int32,
в реальнiй змiнi не може бути бiльше 2 мiллiардiв чекiв за змiну).
Контроль послiдовностi та вiдсутностi змiн у чеках здiйснюється додаванням у XML кожного
чеку у повiдомленнях «Check» (крiм «перевiрки зв’язку) хешу XML з попереднього повiдомлення «Check».
Для перевiрки зв’язку використовується метод ping (Check) який повертає CheckResponse та
XMLз типом <CT=»111»>. MAC не заповнюєтеся.
Для отримання останнього чеку використовується метод lastChk (CheckRequest) який повертає
(CheckResponse) в полi data_sign знаходиться останнiй чек.
У випадку необхiдностi вилучення чеку використовується метод delLastChk. Можна використовувати тiльки 1 раз i тiльки для чеку продажу. У випадку обриву зв’язку та переходу в
офлайн режим.
У випадку необхiдностi вилучення чеку по IД використовується метод delLastChkId. Можна
використовувати тiльки 1 раз i тiльки для чеку продажу. Якщо IД вiдповiдає останньому чеку
– чек буде вилучено.
Для отримання статусу ПРРО метод rpc statusRro (CheckRequest) returns (StatusResponse);
Для отримання детальної iнформацiї про ПРРО rpc infoRro (CheckRequest) returns (RroInfoResponse);
Електронний документ про вiдкриття змiни реєструється фiскальним сервером шляхом присвоєння йому номера.
23.3. Опис API Електронного кабiнету для фiскалiзацiї чекiв та передачi Z-звiтiв
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Додаткова iнформацiя Програмнi РРО https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/
2. Опис методiв API
Передача чеку чи Z-звiту:
message Check {
string rro_fn = 1;
int64 date_time = 2;
bytes check_sign = 3;
int32 local_number = 4;
enum Type {
UNKNOWN = 0;
CHK = 1;
ZREPORT = 2;
SERVICECHK = 3;
}
Type check_type = 5;
string id_offline = 6;
string id_cancel = 7;
}

XML-формат чеку та Z-звiту повинен вiдповiдати документу “Система зберiгання та збору
даних реєстраторiв розрахункових операцiй. Протокол передачi iнформацiї.”, опублiкованому
на офiцiйному веб-порталi Державної податкової служби України: https://tax.gov.ua/data/
material/000/311/399207/SZZD_RRO_Protokol_peredach_nformats_2_1_7.doc
Cформоманий XML-документ повинен бути пiдписаний, та переданий в параметрi check_sign
Вiдповiдь API:
message CheckResponse {
string id = 1;
enum Status {
UNKNOWN = 0;
OK = 1;
ERROR_VEREFY = -1;
ERROR_CHECK = -2;
ERROR_SAVE = -3;
ERROR_UNKNOWN = -4;
ERROR_TYPE = -5;
ERROR_NOT_PREV_ZREPORT = -6;
ERROR_XML = -7;
ERROR_XML_DATE = -8;
ERROR_XML_CHK = -9;
ERROR_XML_ZREPORT = -10;
ERROR_OFFLINE_168 = -11;
ERROR_BAD_HASH_PREV = -12;
ERROR_NOT_REGISTERED_RRO = -13;
ERROR_NOT_REGISTERED_SIGNER = -14;
ERROR_NOT_OPEN_SHIFT = -15;
ERROR_OFFLINE_ID = -16;
}
(continues on next page)
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}

Status status = 2;
bytes id_sign = 3;
bytes data_sign = 4;
string error_message = 5;

3. Опис iнтерфейсiв
syntax = "proto3";
option java_multiple_files = true;
package com.programika.rro.ws.chk;
message Check {
string rro_fn = 1;
int64 date_time = 2;
bytes check_sign = 3;
int32 local_number = 4;
enum Type {
UNKNOWN = 0;
CHK = 1;
ZREPORT = 2;
SERVICECHK = 3;
}
Type check_type = 5;
string id_offline = 6;
string id_cancel = 7;
}
message CheckRequest {
bytes rro_fn_sign = 3;
}
message CheckRequestId {
string id = 1;
bytes rro_fn_sign = 2;
}
message CheckResponse {
string id = 1;
enum Status {
UNKNOWN = 0;
OK = 1;
ERROR_VEREFY = -1;
ERROR_CHECK = -2;
ERROR_SAVE = -3;
ERROR_UNKNOWN = -4;
ERROR_TYPE = -5;
ERROR_NOT_PREV_ZREPORT = -6;
ERROR_XML = -7;
(continues on next page)
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ERROR_XML_DATE = -8;
ERROR_XML_CHK = -9;
ERROR_XML_ZREPORT = -10;
ERROR_OFFLINE_168 = -11;
ERROR_BAD_HASH_PREV = -12;
ERROR_NOT_REGISTERED_RRO = -13;
ERROR_NOT_REGISTERED_SIGNER = -14;
ERROR_NOT_OPEN_SHIFT = -15;
ERROR_OFFLINE_ID = -16;

}
Status status = 2;
bytes id_sign = 3;
bytes data_sign = 4;
string error_message = 5;

}
message StatusResponse {
bool open_shift = 1;
bool online = 2;
string last_signer = 3;
enum Status {
UNKNOWN = 0;
OK = 1;
ERROR_VEREFY = -1;
ERROR_CHECK = -2;
ERROR_UNKNOWN = -4;
ERROR_NOT_REGISTERED_RRO = -13;
ERROR_NOT_REGISTERED_SIGNER = -14;
}
Status status = 4;
string error_message = 5;
}
message RroInfoResponse {
enum Status {
UNKNOWN = 0;
OK = 1;
ERROR_VEREFY = -1;
ERROR_CHECK = -2;
ERROR_UNKNOWN = -4;
ERROR_NOT_REGISTERED_RRO = -13;
ERROR_NOT_REGISTERED_SIGNER = -14;
}
Status status = 1; // Статус вiдповiдi
int32 status_rro = 2; // Статус ПРРО
bool open_shift = 3; // Статус змiни
bool online = 4; // Стан ПРРО
string last_signer = 5; // Останнiй пiдписант
string name = 6; // Назва
string name_to = 7; // Назва ТО
string addr = 8; // Адреса ТО
bool single_tax = 9; // Платник єдиного податку
(continues on next page)
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bool offline_allowed = 10; // Дозволено роботу в офлайн режимi
int32 add_num = 11; // Додаткова кiлькисть офлайн номерiв
string pn = 12; // Податковий номер платника ПДВ

}

message Operator {
string serial = 1; // publicKeyId
int32 status = 2; // Статус
bool senior = 3; // Старший касир
string isname = 4; // ПIБ
}
repeated Operator operators = 13; // Касири
string tins = 14; // Податковий номер платника
int32 lnum = 15; // Локальний номер каси
string name_pay = 16; // Назва платника

service
rpc
rpc
rpc
rpc
rpc
rpc
rpc
rpc
}

ChkIncomeService {
sendChk (Check) returns (CheckResponse);
sendChkV2 (Check) returns (CheckResponse);
lastChk (CheckRequest) returns (CheckResponse);
ping (Check) returns (CheckResponse);
delLastChk (CheckRequest) returns (CheckResponse);
delLastChkId (CheckRequestId) returns (CheckResponse);
statusRro (CheckRequest) returns (StatusResponse);
infoRro (CheckRequest) returns (RroInfoResponse);

3. Коди пiдтверджень та помилок
Код
0
1
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

Назва
Використання
Unknown не визначений
OK
Чек фiскалiзовано, надано номер
ERROR_VEREFY
помилка перевiрки пiдпису
ERROR_CHECK
помилка перевiрки РРО
ERROR_SAVE
помилка запису
ERROR_UNKNOWN
загальна помилка
ERROR_TYPE
помилка типу посилки
ERROR_NOT_PREV_ZREPORT нема Z-звiту за попереднiй день
ERROR_XML
невiрний формат XML ( структура , фiскальний номер)
ERROR_XML_DATE невiрний формат XML дата не вiдповiдає Check.date
ERROR_XML_CHK
невiрний формат XML чеку
ERROR_XML_ZREPORT
невiрний формат Z-звiту
ERROR_OFFLINE_168
РРО заблокований, перевищено лiмiт 168 годин офлайну
ERROR_BAD_HASH_PREV
Невiрний хеш попереднього чеку
ERROR_NOT_REGISTERED_RRO
не зареєстровано ПРРО
ERROR_NOT_REGISTERED_SIGNER
не зареєстрований пiдписант
ERROR_NOT_OPEN_SHIFT
не вiдкрита змiна
ERROR_OFFLINE_ID
невiрний оффлайн ID

Додатковий

опис помилок:
(continues on next page)
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ERROR_CHECK errorMessage:
•
shift is already open – змiна вже вiдкрита
•
this key opens a shift on another device fn – цим пiдписом вiдкрита змiна на␣
˓→iншому ПРРО
•
there can be only one signatory within a shift – у змiнi може бути лише один␣
˓→пiдписант
•
there can be only one signatory within a shift, shift closing can be a␣
˓→senior – у змiнi може бути лише один пiдписант, закриття змiни може бути здiйснене␣
˓→старшим касиром.
•
Permitted to use only after 2021-10-01 – можливо використовувати тiльки з 01.
˓→10. 2021
ERROR_SAVE errorMessage:
•
incorrect hash – Невiрний хеш попереднього чеку, або дубль чека
ERROR_XML_ZREPORT errorMessage :
•
not correct teg Z - Невiрний xml Z-звiту

4 Змiни формату чекiв
Попередження: До 01.10.2021 для службових чекiв, якi надходять на АРI ФСКО ЕК
метод rpc sendChk (Check) returns (CheckResponse)
• службовий чек вiдкриття змiни Т=8;
• службовий чек переходу в режим офлайн Т=9;
• службовий чек переходу в режим онлайн Т=10;
• службовий чек перевiрки доступностi ПРРО в режимi онлайн Т=11;
• службовий чек запиту дiапазону резервних номерiв для роботи в режимi офлайн
Т=12.

Попередження: З 01.10.2021 для службових чекiв, якi надходять на АРI ФСКО ЕК
та формуються програмними РРО перекодувати типи чекiв метод rpc sendChkV2 (Check)
returns (CheckResponse)
• службовий чек вiдкриття змiни з Т=8 на Т=108;
• службовий чек переходу в режим офлайн з Т=9 на Т=109;
• службовий чек переходу в режим онлайн з Т=10 на Т=110;
• службовий чек перевiрки доступностi ПРРО в режимi онлайн з Т=11 на Т=111;
• службовий чек запиту дiапазону резервних номерiв для роботи в режимi офлайн з
Т=12 на Т=112.
5 Перевiрка чеку:
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Для перевiрки чеку можна використовувати адресу https://cabinet.tax.gov.ua/
cashregs/check
Або прямий виклик https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check?id=wuBKGM848z4&
date=20210201 де wuBKGM848z4 – iд чеку , 20210201 дата чеку в форматi
yyyyMMdd.
Також це посилання можна використовувати в QR Code

23.3. Опис API Електронного кабiнету для фiскалiзацiї чекiв та передачi Z-звiтiв
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24

Опис API доступу до реєстрiв вiдкритої частини ЕК

Електонний кабiнет надає у вiдкритiй частинi в меню Реєстри можливiсть здiйснювати пошук
та отримувати данi наступних вiдкритих реєстрiв:
• Данi про взяття на облiк платникiв податкiв
• Реєстр страхувальникiв
• Реєстр платникiв єдиного податку
• Реєстр платникiв акцизного податку з реалiзацiї пального та спирту етилового
• Реєстр осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами
• Реєстр довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi
• Єдиний реєстр iндивiдуальних податкових консультацiй
• Реєстр отримувачiв бюджетної дотацiї
• Реєстр неприбуткових установ та органiзацiй
• Iнформацiя про РРО
• Iнформацiя про книги ОРО
• Реєстр платникiв ПДВ
• Реєстр заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування
• Система облiку публiчної iнформацiї
• Реєстр ПН / РК, реєстрацiя яких зупинена
• Заяви про розстрочення, вiдстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу
• Реєстр фiскальних чекiв
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• Реєстр екземплярiв РРО
• Реєстр ЦСО
Також доступ до зазначених реєстрiв можна отримати за допомогою АРI доступу до реєстрiв
вiдкритої частини ЕК. API надає можливiсть автоматизованого доступу до реєстрiв в двох
режимах:
1. Отримання повного реєстру у виглядi файлу формату CSV:
Реєстр платникiв єдиного податку https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/
registers/export/reestr_edpod
https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/
export/kilk_edpod
Реєстр платникiв акцизного податку з реалiзацiї пального та спирту етилового https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/export/reestr_searpse
Реєстр осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами https://cabinet.tax.gov.ua/
ws/api/public/registers/export/reestr_operac_z_tov
Реєстр неприбуткових установ та органiзацiй https://cabinet.tax.gov.ua/ws/
api/public/registers/export/reestr_nuo
Реєстр платникiв ПДВ https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/export/
pdv
Реєстр ЦСО https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/export/rro_cso
Приклад використання API для отримання повного реєстру платникiв ПДВ:
wget https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/export/pdv

2. Взаємодiя через програмний iнтерфейс REST АРI
Розташування у мережi Internet:
Вузол: https://cabinet.tax.gov.ua
Основной шлях: https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/
Параметри запиту на доступ до реєстрiв та вiдповiдь клiєнту передаються у виглядi стандартного формату JSON
Авторизацiйний токен користувачi АРI доступу до реєстрiв вiдкритої частини Електронного
кабiнету (далi – АРI реєстрiв) створюють самостiйно у вкладцi «Токени вiдкритої частини»
меню «Налаштування» приватної частини Електронного кабiнету (https://cabinet.tax.gov.ua/
user/settings).
Звертаємо увагу, що за умови використання отриманого токену бiльше нiж у 1000 запитах за
один день, цей токен буде автоматично скасовано. Для поновлення можливостi направляти
запити через АРI реєстрiв необхiдно згенерувати новий авторизацiйний токен.
Розглянемо приклад запиту до API для пошуку платникiв у Реєстрi платникiв ПДВ :
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/pdv_act/list
Метод (Request Method): POST
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Параметри запиту (Request Payload):запиту

Назва
kodPdvList
tinList
name
token

Table 1: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
false
Передається список номерiв платникiв ПДВ (до 10)
false
Передається список кодiв ЄДРПОУ (до 10)
false
Передається назва платника ПДВ
true
Передається авторизацiйний токен

Приклад запиту до API для пошуку платникiв в реєстрi платникiв ПДВ:
curl -d '{"kodPdvList":null,"tinList":"34554355 34554357","name":null,"token":
˓→"03AOLTBLRIFo9xivFXYOrFqaLL6g0HKv"}'
-H "Content-Type: application/json" -X POST 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/
˓→public/registers/pdv_act/list'

Параметри вiдповiдi (Responce):

Назва
kodPdv
tin
datReestr
datAnul
kodPdvs
danulSg
kodAnul
kodPid

Table 2: Параметри вiдповiдi
Опис
Номер платника ПДВ
ЄДРПОУ
Дата реєстрацiї платником ПДВ
Дата скасування реєстрацiї платником ПДВ
Номер платника ПДВ (символьний)
Дата анулювання свiдоцтва платника ПДВ
Причина скасування реєстрацiї платнком ПДВ
Пiдстава скасування реєстрацiї платнком ПДВ

Приклад вiдповiдi API на запит пошуку платникiв в реєстрi платникiв ПДВ:
[{"kodPdv":123456789015,"tin":34554357,"name":"ТОВ \"Лiтак-2\"","datReestr":"2016-01-11␣
˓→00:00:00","datAnul":"2016-10-14 00:00:00","kodPdvs":"123456789015","datTerm":null,
˓→"dreestrSg":null,"datSvd":"2016-01-11 00:00:00","danulSg":null,"dpdvSg":null,"kodAnul":
˓→"iншi випадки, передбаченi законодавством","kodPid":"АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ␣
˓→РIШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ"},{"kodPdv":123456789057,"tin":34554357,"name":"ТОВ \
˓→"Лiтак-2\"","datReestr":"2017-01-01 00:00:00","datAnul":null,"kodPdvs":"123456789057",
˓→"datTerm":null,"dreestrSg":null,"datSvd":"2017-01-01 00:00:00","danulSg":null,"dpdvSg
˓→":null,"kodAnul":null,"kodPid":"ЗАРЕЄСТРОВАНО"},{"kodPdv":123456789017,"tin":34554359,
˓→"name":"ТОВ \"Лiтак-3\"","datReestr":"2016-01-11 00:00:00","datAnul":null,"kodPdvs":
˓→"123456789017","datTerm":null,"dreestrSg":null,"datSvd":"2016-01-11 00:00:00","danulSg
˓→":null,"dpdvSg":null,"kodAnul":null,"kodPid":"ЗАРЕЄСТРОВАНО"}]

Данi про взяття на облiк платникiв податкiв
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/registration
Метод (Request Method): POST
Параметри запиту (Request Payload):запиту
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Назва
tins
name
token

Table 3: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
false
Передається код ЄДРПОУ
false
Передається назва платника ПДВ
true
Передається авторизацiйний токен

Параметри вiдповiдi (Responce):
Table 4: Параметри вiдповiдi
Назва
Опис
FULL_NAME
Назва
TIN_S
ЄДРПОУ
ADRESS
Юридична адреса
D_REG_STI
Дата реєстрацiї в органах ДПС
N_REG_STI
Номер реєстрацiї в органах ДПС
C_STI_MAIN_NAME Назва органу ДПС де зареєстрований платник
VED_LIC
Ознака зовнiшньоекономiчної дiяльностi
FACE_MODE
Тип платника
C_STAN
Стан платника
Приклад вiдповiдi API:
{"FULL_NAME":"ПрАТ \"Лiтак\"","TIN_S":"34554355","ADRESS":"УКРАЇНА, 88745, ЧЕРКАСЬКА␣
˓→ОБЛАСТЬ, ЖАШКIВСЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.ЖАШКIВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, БУД. 22, КВ (ОФIС) 57","D_REG_
˓→STI":"01.01.2011","N_REG_STI":"555","C_STI_MAIN_NAME":"2311, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У␣
˓→ЧЕРКАСЬКIЙ ОБЛАСТI, УМАНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, ЖАШКIВСЬКА ДПI(ЖАШКIВСЬКИЙ Р-Н)","VED_LIC
˓→":null,"FACE_MODE":1,"C_STAN":3,"D_ZAKR_STI":null,"C_KIND":230,"C_CLOSE":3}

Реєстр страхувальникiв
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/ev
Метод (Request Method): POST
Параметри запиту (Request Payload):запиту

Назва
tin
name
token

Table 5: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
false
Передається код ЄДРПОУ
false
Передається назва платника ПДВ
true
Передається авторизацiйний токен

Параметри вiдповiдi (Responce):
Приклад вiдповiдi API:
{"TIN_S":"34554355","FULL_NAME":"ПрАТ \"Лiтак\"","DATE_ACC_ERS":"26.06.1995","ID_ERS":
˓→"10-30-03-0395","C_STI_MAIN_NAME":"2311, ГУ ДПС У ЧЕРКАСЬКIЙ ОБЛАСТI (ЖАШКIВСЬКИЙ Р-Н)
(continues on next page)
˓→","KVED":"23.13","RCLASS":"46","DATE_DCC_ERS":null,"IS_PAYER":null}
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(continued from previous page)

Реєстр платникiв акцизного податку з реалiзацiї пального та спирту етилового
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/excise
Метод (Request Method): POST
Параметри запиту (Request Payload):запиту

Назва
tin
name
nReg
token

Table 6: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
false
Передається код ЄДРПОУ
false
Передається назва платника ПДВ
false
Номер запису в реєстрi
true
Передається авторизацiйний токен

Параметри вiдповiдi (Responce):
Приклад вiдповiдi API:
{"TIN_S":"34554357","FULL_NAME":"ТОВ \"Лiтак-2\"","DAT_REEST":"01.07.2019","N_REG":-124,
˓→"LAST_DATE":"19.06.2019","DAT_ANUL":null,"C_ANUL_NAME":null,"FACE_MODE":1,"OZN_P":"X",
˓→"OZN_S":null}

Реєстр осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/cli-zed
Метод (Request Method): POST
Параметри запиту (Request Payload):запиту

Назва
tins
name
kodPdv
token

Table 7:
Обов’язковий
false
false
false
true

Параметри запиту
Опис
Передається код ЄДРПОУ
Передається назва платника ПДВ
Облiковий номер особи
Передається авторизацiйний токен

Параметри вiдповiдi (Responce):
Реєстр отримувачiв бюджетної дотацiї
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/obd
Метод (Request Method): POST
Параметри запиту (Request Payload):запиту
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Назва
tins
name
kodPdv
token

Table 8:
Обов’язковий
false
false
false
true

Параметри запиту
Опис
Передається код ЄДРПОУ
Передається назва платника ПДВ
Облiковий номер особи
Передається авторизацiйний токен

Параметри вiдповiдi (Responce):
Реєстр неприбуткових установ та органiзацiй
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/non-profit
Метод (Request Method): POST
Параметри запиту (Request Payload):запиту

Назва
tin
name
token

Table 9: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
false
Передається код ЄДРПОУ
false
Передається назва платника ПДВ
true
Передається авторизацiйний токен

Параметри вiдповiдi (Responce):
Iнформацiя про РРО
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/rro
Метод (Request Method): POST
Параметри запиту (Request Payload):запиту

Назва
tins
name
nFis
token

Table 10: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
false
Передається код ЄДРПОУ
false
Передається назва платника ПДВ
false
Передається фiскальний номер РРО
true
Передається авторизацiйний токен

Параметри вiдповiдi (Responce):
Iнформацiя про книги ОРО
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/koro
Метод (Request Method): POST
Параметри запиту (Request Payload):запиту
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Назва
tins
name
nFis
token

Table 11: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
false
Передається код ЄДРПОУ
false
Передається назва платника ПДВ
false
Передається фiскальний номер РРО
true
Передається авторизацiйний токен

Параметри вiдповiдi (Responce):
Реєстр ПН / РК, реєстрацiя яких зупинена
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/inv-stopped
Метод (Request Method): POST
Параметри запиту (Request Payload):запиту

Назва
ipn
num
crtDate
token

Table 12: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
true
Передається IПН
false
Передається номнер ПН/РК
false
Передається дата ПН/РК
true
Передається авторизацiйний токен

Параметри вiдповiдi (Responce):
Реєстр екземплярiв РРО
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/rro-instance
Метод (Request Method): POST
Параметри запиту (Request Payload):запиту

Назва
sn
cekka
token

Table 13: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
true
Передається Серiйний номер РРО
true
Передається код моделi РРО
true
Передається авторизацiйний токен

Параметри вiдповiдi (Responce):
Реєстр ЦСО
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api/public/registers/rro-cso
Метод (Request Method): POST
Параметри запиту (Request Payload):запиту
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Назва
tins
cekka
token

Table 14: Параметри
Обов’язковий Опис
true
Передається
false
Передається
true
Передається

запиту
список кодв ЄДРПОУ
код моделi РРО
авторизацiйний токен

Параметри вiдповiдi (Responce):
Реєстр фiскальних чекiв
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/api_public/rro/chkAll
Метод (Request Method): GET
Параметри запиту (Request Payload):запиту
Table 15: Параметри запиту
Назва
id
date
fn
type

Обов’язковий
true
false
false
true

token true

Опис
Номер чека
Дата (формат YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
Фiскальний номер РРО
1 - Оригiнальний XML, 2 - XML пiдписаний КЕП, 3 - Документ в текстовому форматi для вiдображення (UTF-8)
Передається авторизацiйний токен

Параметри вiдповiдi (Responce):
Приклад вiдповiдi API:
{"check":"ICA....","fn":"3000512560","name":null,"addressGo":null,"typeGo":null,"tins
˓→":null,"xml":true,"sign":false,"qr":null,"resultCode":null,"resultText":null}
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25

Опис API доступу до iнформацiї приватної частини ЕК

Електонний кабiнет надає у приватнiй частинi можливiсть в режимi онлайн здiйснювати перегляд, пошук та вивантаження данi наступної iнформацiї:
• Iнформацiя про стан розрахункiв з бюджетом
• Облiковi данi платника
• Перегляд звiтностi
• Вхiднi/вихiднi документи та листування з ДПС
Розташування у мережi Internet:
Вузол: https://cabinet.tax.gov.ua
Основной шлях: https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/
Параметри запиту на доступ до реєстрiв та вiдповiдь клiєнту передаються у виглядi стандартного формату JSON

25.1 Iнформацiя про стан розрахункiв з бюджетом
(детальнiше в роздiлi Стан розрахункiв з бюджетом)
Розглянемо приклад запиту до API для отримання iнформацiї щодо стану розрахункiв з
бюджетом:
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ta/splatp?year=2020
Метод (Request Method): GET
Параметри запиту (Query String Parameters Payload):запиту
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Назва
year

Обов’язковий
true

Table 1: Параметри запиту
Опис
Передається рiк, за який необхiдно отримати данi

Авторизацiя – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП пiдписаний внутрiшнiм пiдписом з додаванням сертифiкату в BASE64
Приклад запиту до API для отримання узагальненої iнформацiї щодо стану розрахункiв платникiв з бюджетом в розрiзi платежiв:
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ta/splatp?year=2020' -i -X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
-H 'Accept: application/json'

Параметри вiдповiдi (Responce):
Table 2: Параметри вiдповiдi
Назва
Опис
idpmnt
IД особового рахунку платника
yearoper
Рiк
cSti
Код органу ДПС
nameSti
Назва органу ДПС
facemode
Тип платника
tinS
ЄДРПОУ/РНОКПП
payerName
Назва платника
plat1
Коб бюджетної класификацiї
budgetTin
ЄДРПОУ органу ДКСУ
budgetPayerName
Назва органу ДКСУ
budgetMfo
МФО банку отримувача
budgetBankName
Назва банку отримувача
budgetAccount
Бюджетний рахунок
budgetAccountIban Бюджетний рахунок (IBAN)
namePlt
Назва платежу
narah0
Нараховано
splbd0
Сплачено
povbd0
Повернуто
penia0
Пеня
nedoim0
Недоїмка
perepl0
Переплата
sldpn0
Сальдо пенi
debtAll
Сальдо всього
Приклад вiдповiдi API на запит стану розрахункiв з бюджетом:
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[{"idpmnt":"01200BEEDAA5032AE0530A214206197B",
"yearoper":2019,
"cSti":2659,
"nameSti":"ГУ ДПС У М.КИЄВI (ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА)",
"facemode":1,
"tinS":"34554355",
"payerName":"ПРАТ \"ЛIТАК\"",
"plat1":"30 11011000 00",
"budgetTin":37995466,
"budgetPayerName":"УДКСУ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА",
"budgetMfo":899998,
"budgetBankName":"Казначейство України(ел. адм. подат.)",
"budgetAccount":31115063026011,
"budgetAccountIban":"UA058999980000031115063026011",
"namePlt":"ВIЙСЬКОВИЙ ЗБIР",
"narah0":0,
"splbd0":131.21,
"povbd0":0,
"penia0":0,
"nedoim0":0,
"perepl0":0,
"sldpn0":0,
"debtAll":0},
{"idpmnt":"482BFC59A9E20374E053C0A8016DC6DD",...}]

Розглянемо приклад запиту до API для отримання iнформацiї щодо детальної iнформацiї по
особовому рахунку платнка:
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ta/splatp/2020/541/
E2F2B841AF30059EE0430A2142061006/pa?page=0
Метод (Request Method): GET
Параметри запиту (Query String Parameters Payload):

Назва
page
2020
541
E2F2B841AF30..

Table 3:
Обов’язковий
true
true
true
true

Параметри запиту
Опис
Передається номер сторiнки (нумерацiя з 0)
Рiк
Код органу ДПС
IД особового рахунку платника

Приклад запиту до API для отримання узагальненої iнформацiї щодо стану розрахункiв платникiв з бюджетом в розрiзi платежiв:
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ta/splatp/2020/541/
˓→E2F2B841AF30059EE0430A2142061006/pa' -i -X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: MIIStwYJK...
-H 'Accept: application/json'

Параметри вiдповiдi (Responce):
25.1. Iнформацiя про стан розрахункiв з бюджетом
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Table 4: Параметри вiдповiдi
Назва
Опис
rn
Номер рядка
dateoper
Дата операцiї
vidpa
Код операцiї
namevid
Назва операцiї
isnull0
Сума операцiї
narah0
Нараховано
splpov0
Сплачено/повернуто
sld0
Сальдо
penia0
Пеня
trmbeg0
Початок нарахування пенi
trmend0
Завершення нарахування пенi
splpovpn0 Сальдо пенi
sldpn0
Залишок несплаченої пенi
povbd0
Повернуто з бюджету
nedoim0
Недоїмка
zaborg0
Заборгованiсть всього
perepl0
Переплата
templ
Коментар до операцiї
Приклад вiдповiдi API на запит стану розрахункiв з бюджетом:
{"content":[{"rn":299912000000,
"dateoper":null,
"vidpa":"Всього",
"namevid":null,
"isnull0":null,
"narah0":null,
"splpov0":131233.21,
"sld0":null,
"penia0":null,
"trmbeg0":" ",
"trmend0":" ",
"splpovpn0":null,
"sldpn0":0,
"povbd0":null,
"nedoim0":0,
"zaborg0":null,
"perepl0":null,
"templ":null},
{"rn":201912000025,
"dateoper":"05.12.2019",
"vidpa":"101",
"namevid":"Сплата суми податкiв i зборiв / єдиного внеску",
"isnull0":106.36,
"narah0":null,
"splpov0":106.36,
(continues on next page)
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(continued from previous page)

"sld0":null,
"penia0":null,
"trmbeg0":" ",
"trmend0":" ",
"splpovpn0":null,
"sldpn0":0,
"povbd0":null,
"nedoim0":0,
"zaborg0":null,
"perepl0":null,
"templ":"Зараховано 05.12.2019 Сплата суми податкiв i зборiв / єдиного␣
˓→внеску Платiжне доручення N 100 вiд 02.12.2019"},
{"rn"...}]}

25.2 Облiковi данi платника
Розглянемо приклад запиту до API для отримання iнформацiї щодо Облiковi данi платника:
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/payer_card
Метод (Request Method): GET
Параметри запиту (Query String Parameters Payload): вiдсутнi
Авторизацiя – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП пiдписаний внутрiшнiм пiдписом з додаванням сертифiкату в BASE64
Приклад запиту до API для отримання облiкових даних платника:
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/payer_card' -i -X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
-H 'Accept: application/json'

Вiдповiдь складається з блокiв даних
• 1 Iдентифiкацiйнi данi
• 2 Реєстрацiйнi данi
• 3 Вiдомостi про керiвникiв
• 4 Присвоєння ознаки неприбутковостi
• 5 Данi про реєстрацiю платником ПДВ
• 6 Данi про реєстрацiю платником єдиного податку
• 7 Данi про реєстрацiю платником ЄСВ
• 8 Вiдомостi з Реєстру осiб, якi здiйснюють операцiї з товаром
• 9 Вiдомостi про РРО

25.2. Облiковi данi платника
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• 10 Iнформацiя про книги ОРО
• 11 Вiдомостi про ПРРО
• 12 Вiдомостi про об’єкти оподаткування
• 13 Iнформацiя про неосновнi мiсця облiку
• 14 Данi про банкiвськi рахунки
• 15 Данi про укладенi договори згiдно з журналом договорiв
• 16 Види дiяльностi
Наприклад Iдентифiкацiйнi данi :
[

{
"idGroup": 1,
"title": "Iдентифiкацiйнi данi",
"type": 1,
"headers": {
"TIN": "Податковий номер",
"FULL_NAME": "Повне найменування",
"NAME": "Скорочене найменування"
},
"values": {
"TIN": "34554355",
"FULL_NAME": "ПрАТ \"Лiтак\"",
"NAME": "ПрАТ \"Лiтак\""
},
"listValues": null
},
...
]

Table 5: Параметри вiдповiдi
Назва
Опис
headers
Опис полiв
values
Значення
listValues Значення в табличному виглядi
Запит окремого блоку облiкових даних
Розглянемо приклад запиту до API для отримання iнформацiї щодо Данi про банкiвськi
рахунки:
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/payer_card/14?page=
0&size=20
Метод (Request Method): GET
Параметри запиту (Query String Parameters Payload):
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Table 6: Параметри
Назва Обов’язковий
14
true
page
true
size
false

запиту
Опис
Група
Сторiнка
Розмiр

Авторизацiя – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП пiдписаний внутрiшнiм пiдписом з додаванням сертифiкату в BASE64
Приклад запиту до API для отримання облiкових даних платника:
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/payer_card/14?page=0&size=20' -i -X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
-H 'Accept: application/json'

Приклад вiдповiдi API :
{

"idGroup": 14,
"page": 0,
"values": [
{
"MFO": 300001,
"MFO_NAME": "ОПЕРАЦIЙНЕ УПРАВЛIННЯ НБУ, М.КИЇВ",
"CLIENT_COUNT": "UA03300001000000000000000001",
"CODE_CURRENCY_NAME": "980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ",
"DATE_CREATE_COUNT": "26.07.2019",
"DATE_REGIST": "04.08.2019"
},
....

25.3 Перегляд звiтностi
(детальнiше в роздiлi Перегляд звiтностi)
Розглянемо приклад запиту до API для отримання iнформацiї щодо Перегляд звiтностi:
Повний шлях (Request URL):
periodYear=2020&periodMonth=8

https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/reg_doc/list?

Метод (Request Method): GET
Параметри запиту (Query String Parameters Payload):

Назва
periodYear
periodMonth

Table 7: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
true
Передається рiк, за який необхiдно отримати данi
true
Передається мiсяць, за який необхiдно отримати данi

25.3. Перегляд звiтностi
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Авторизацiя – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП пiдписаний внутрiшнiм пiдписом з додаванням сертифiкату в BASE64
Приклад запиту :
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/reg_doc/list?periodYear=2020&periodMonth=8
˓→' -i -X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
-H 'Accept: application/json'

Приклад вiдповiдi API на запит :
{
"content": [
{
"codRegdoc": 999950000008140,
"codRegdocRef": null,
"csti": 2705,
"tin": 34554355,
"doc": "J0200120",
"cdocSub": "001",
"cdocVer": 20,
"cdocCnt": 1,
"cdocType": 0,
"periodMonth": 8,
"periodType": 1,
"periodYear": 2020,
"dterm": "2020-07-20 00:00:00",
"dget": "2020-09-21 22:03:07",
"nreg": 37374323,
"flags": 8388609,
"flagName": "Прийнято в режимi On-line,\n
дозволено тiльки перегляд",
"docName": "Податкова декларацiя з податку на додану вартiсть",
"cntAppendix": 0,
"period": "Серпень 2020",
"cdoc": "J02",
"cDoc": "J02"
},
........
],
"number": 0,
"size": 20,
"totalElements": 7,
"pageable": {
"sort": {
"sorted": false,
"unsorted": true,
"empty": true
},
"offset": 0,
"pageNumber": 0,
"pageSize": 20,
(continues on next page)
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(continued from previous page)

"unpaged": false,
"paged": true

}

},
"sort": {
"sorted": false,
"unsorted": true,
"empty": true
},
"totalPages": 1,
"first": true,
"last": true,
"empty": false,
"numberOfElements": 7

Table 8: Параметри вiдповiдi
Назва
Опис
codRegdoc
ID документа
csti
ID ДПС
dget
Дата
nreg
Номер
flagName
Статус
docName
Назва
cntAppendix Наявнiсть додаткiв
Запит документа з додатками
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/reg_doc/docs/2020/
999950000008140
Метод (Request Method): GET
Параметри запиту:

Назва
2020
999950000008140

Table 9: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
true
Передається рiк, за який необхiдно отримати данi
true
ID документа

Авторизацiя – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП пiдписаний внутрiшнiм пiдписом з додаванням сертифiкату в BASE64
Приклад запиту :
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/reg_doc/docs/2020/150670000009251' -i -X␣
˓→GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
(continues on next page)
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-H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
-H 'Accept: application/json'

Приклад вiдповiдi API на запит :
[

{

"codRegdoc": 150670000009251,
"codRegdocRef": null,
"csti": 1506,
"tin": 34554355,
"doc": "J1317102",
"cdocSub": "171",
"cdocVer": 2,
"cdocCnt": 12,
"cdocType": 0,
"periodMonth": 8,
"periodType": 1,
"periodYear": 2020,
"dterm": "2020-08-31 00:00:00",
"dget": "2020-07-30 14:43:15",
"nreg": 275,
"flags": 8388609,
"flagName": "Прийнято в режимi On-line,\n
дозволено тiльки перегляд",
"docName": "Заява на включення до реєстру центрiв сервiсного обслуговування␣
˓→реєстраторiв розрахункових операцiй за ф. № 1-РЦСО",
"cntAppendix": 1,
"period": "Серпень 2020",
"cdoc": "J13",
"cDoc": "J13"
},
{
"codRegdoc": 150690000009251,
"codRegdocRef": 150670000009251,
"csti": 1506,
"tin": 34554355,
"doc": "J1499201",
"cdocSub": "992",
"cdocVer": 1,
"cdocCnt": 1,
"cdocType": 1,
"periodMonth": 7,
"periodType": 1,
"periodYear": 2020,
"dterm": null,
"dget": "2020-07-30 15:20:34",
"nreg": 275,
"flags": 32769,
"flagName": "дозволено тiльки перегляд",
"docName": "Квитанцiя № 2",
"cntAppendix": 0,
(continues on next page)
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]

}

"period": "Липень 2020",
"cdoc": "J14",
"cDoc": "J14"

Table 10: Параметри вiдповiдi
Назва
Опис
codRegdoc
ID документа
codRegdocRef ID батькiвського документу
csti
ID ДПС
dget
Дата
nreg
Номер
flagName
Статус
docName
Назва
cntAppendix
Наявнiсть додаткiв
Запит PDF документа
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/reg_doc/doc/2020/
999950000008140/pdf
Метод (Request Method): GET
Параметри запиту:

Назва
2020
999950000008140

Table
Обов’язковий
true
true

11: Параметри запиту
Опис
Передається рiк, за який необхiдно отримати данi
ID документа

Авторизацiя – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП пiдписаний внутрiшнiм пiдписом з додаванням сертифiкату в BASE64
Приклад запиту :
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/reg_doc/doc/2020/999950000008140/pdf' -i ˓→X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
-H 'Accept: application/json'

Вiдповiдь документ в PDF форматi.
Запит XML документа
Повний
шлях
(Request
doc/{year}/{id}/xml

25.3. Перегляд звiтностi
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Метод (Request Method): GET
Параметри запиту:

Назва
{year}
{id}

Table 12: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
true
Передається рiк, за який необхiдно отримати данi
true
ID документа

Авторизацiя – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП пiдписаний внутрiшнiм пiдписом з додаванням сертифiкату в BASE64
Приклад запиту :
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ws/public_api/reg_doc/doc/2019/
˓→231140000018730/xml' -i -X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
-H 'Accept: application/json'

Вiдповiдь документ в XML форматi.

25.4 Вхiднi/вихiднi документи та листування з ДПС
(детальнiше в роздiлi Вхiднi/вихiднi документи)
Розглянемо приклад запиту до API для отримання iнформацiї щодо Вхiднi документи:
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/post/incoming?page=0
Метод (Request Method): GET
Параметри запиту (Query String Parameters Payload):
Table 13: Параметри запиту
Назва Обов’язковий Опис
page
false
Сторiнка
Авторизацiя – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП пiдписаний внутрiшнiм пiдписом з додаванням сертифiкату в BASE64
Приклад запиту :
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/post/incoming?page=0' -i -X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
-H 'Accept: application/json'

Приклад вiдповiдi API на запит :
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{
"content": [
{
"id": 231140000018730,
"idPar": null,
"idContent": null,
"cdoc": "J1499202",
"text": null,
"tin": 34554355,
"csti": 2311,
"dateIn": "2021-05-05 16:11:32",
"dateRead": null,
"isRead": 0,
"isDel": 0,
"operDate": "2021-05-05 16:11:32",
"periodYear": 2019,
"idAppl": 8000,
"codRegdocRef": 231120000018730,
"status": -1,
"params": null,
"name": "Квитанцiя № 2[J1499202]"
},
........
],
"pageable": {
"sort": {
"sorted": true,
"unsorted": false,
"empty": false
},
"offset": 0,
"pageSize": 10,
"pageNumber": 0,
"paged": true,
"unpaged": false
},
"totalElements": 1175,
"last": false,
"totalPages": 118,
"size": 10,
"number": 0,
"sort": {
"sorted": true,
"unsorted": false,
"empty": false
},
"numberOfElements": 10,
"first": true,
"empty": false
}
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Table 14: Параметри вiдповiдi
Назва
Опис
id
ID документа
periodYear Рiк
text
Текст
status
Статус
name
Назва
Запит PDF документа
Повний
шлях
(Request
incoming/{year}/{id}/pdf

URL):

https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/

Метод (Request Method): GET
Параметри запиту:

Назва
{year}
{id}

Table 15: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
true
Передається рiк, за який необхiдно отримати данi
true
ID документа

Авторизацiя – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП пiдписаний внутрiшнiм пiдписом з додаванням сертифiкату в BASE64
Приклад запиту :
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ws/public_api/post/incoming/2019/
˓→231140000018730/pdf' -i -X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
-H 'Accept: application/json'

Вiдповiдь документ в PDF форматi.
Запит XML документа
Повний
шлях
(Request
incoming/{year}/{id}/xml

URL):

https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/

Метод (Request Method): GET
Параметри запиту:

Назва
{year}
{id}
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Table 16: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
true
Передається рiк, за який необхiдно отримати данi
true
ID документа
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Авторизацiя – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП пiдписаний внутрiшнiм пiдписом з додаванням сертифiкату в BASE64
Приклад запиту :
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ws/public_api/post/incoming/2019/
˓→231140000018730/xml' -i -X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
-H 'Accept: application/json'

Вiдповiдь документ в XML форматi.
Розглянемо приклад запиту до API для отримання iнформацiї щодо Вихiднi документи та
листування з ДПС:
Повний шлях (Request URL): https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/post/sent?page=0
Метод (Request Method): GET
Параметри запиту (Query String Parameters Payload):
Table 17: Параметри запиту
Назва Обов’язковий Опис
page
false
Сторiнка
Авторизацiя – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП пiдписаний внутрiшнiм пiдписом з додаванням сертифiкату в BASE64
Приклад запиту :
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/post/sent?page=0' -i -X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
-H 'Accept: application/json'

Приклад вiдповiдi API на запит :
{
"content": [
{
"id": 150670000011728,
"idPar": null,
"idContent": null,
"cdoc": "J1203301",
"name": "15060034554355J1203301100000000110320211506.XML",
"text": null,
"tin": 34554355,
"dateOut": "2021-03-10 14:11:48",
"isDel": 0,
"operDate": "2021-03-10 14:11:48",
"periodYear": 2021,
"flag": 4,
(continues on next page)
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(continued from previous page)

"csti": 1506,
"docName": "Розрахунок коригування акцизної накладної форми 'П'"
},
........
],
"pageable": {
"sort": {
"sorted": true,
"unsorted": false,
"empty": false
},
"offset": 0,
"pageSize": 10,
"pageNumber": 0,
"paged": true,
"unpaged": false
},
"totalElements": 1175,
"last": false,
"totalPages": 118,
"size": 10,
"number": 0,
"sort": {
"sorted": true,
"unsorted": false,
"empty": false
},
"numberOfElements": 10,
"first": true,
"empty": false
}

Table 18: Параметри вiдповiдi
Назва
Опис
id
ID документа
periodYear Рiк
text
Файл
status
Статус
dateOut
Дата
docName
Назва
Запит PDF документа
Повний
шлях
sent/{year}/{id}/pdf

(Request

URL):

https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/post/

Метод (Request Method): GET
Параметри запиту:
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Назва
{year}
{id}

Table 19: Параметри запиту
Обов’язковий Опис
true
Передається рiк, за який необхiдно отримати данi
true
ID документа

Авторизацiя – в header запиту Authorization ЄДРПОУ/РНОКПП пiдписаний внутрiшнiм пiдписом з додаванням сертифiкату в BASE64
Приклад запиту :
curl 'https://cabinet.tax.gov.ua/ws/public_api/ws/public_api/post/sent/2021/
˓→150670000011728/pdf' -i -X GET \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: MIIStwYJKoZIhvcNAQ...
-H 'Accept: application/json'

Вiдповiдь документ в PDF форматi.
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Роздiл

26

Вiдеоуроки

1. Запит про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб:
2. Податкова декларацiя про майновий стан i доходи для громадян:

159

