
 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ 

від 30.06.2016 р. N 635/3/99-99-11-04-04-11 

Про запити контролюючих органів 

Державна фіскальна служба України, розглянувши лист <...>, в межах компетенції 

повідомляє таке. 

Відповідно до п. 73.1 ст. 73 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) інформація, 

визначена у ст. 72 Кодексу, безоплатно надається контролюючим органам періодично або на 

окремий письмовий запит контролюючого органу у терміни, визначені п. 73.2 Кодексу. 

Пунктом 73.3 ст. 73 Кодексу визначено, що контролюючі органи мають право 

звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим 

запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено 

законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та 

її документального підтвердження. 

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і 

повинен містити: 1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із 

зазначенням інформації, яка це підтверджує; 2) перелік інформації, яка запитується, та 

перелік документів, які пропонується надати; 3) печатку контролюючого органу. 

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим 

суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за 

результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, 

виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного 

законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; 2) для 

визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та 

в інших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу; 3) виявлено недостовірність 

даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо 

платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків: податкової 

накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні 

обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього 

Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному 

реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування; акцизної 

накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації 

акцизної накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених 

цим Кодексом. 

У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та 

другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на 

такий запит (абзац четвертий п. 73.3 ст. 73 Кодексу). 

Враховуючи викладене, обов'язок платника податків із надання запитуваної інформації 

виникає за умови оформлення запиту згідно з вимогами п. 73.3 ст. 73 Кодексу. 



Відсутність печатки контролюючого органу на запиті про надання інформації, 

незазначення у останньому підстав для направлення та/або зазначення підстав, не 

передбачених Кодексом, недотримання інших вимог є порушенням порядку його 

оформлення (складання), що у свою чергу призводить до виникнення у платника податків 

права не надавати запитувану інформацію. 

Додатково повідомляємо, що право платника податків на ненадання запитуваної 

контролюючим органом інформації виникає в силу самого факту неналежного оформлення 

письмового запиту та не вимагає письмового повідомлення контролюючого органу. 

При цьому платник податків не позбавлений права на звернення до контролюючого 

органу із зазначенням підстав для ненадання запитуваної інформації. Таке звернення може 

бути оформлене (викладене) державною або російською мовою, іншою мовою, як це 

передбачено ст. 18 Закону України від 3 липня 2012 року N 5029-IV "Про засади державної 

мовної політики". 

  

Перший заступник Голови С. Білан 

 

 

  

 


