
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПРО ФОРМУВАННЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ 

ВИТЯГУ ЩОДО СТАНУ РОЗРАХУНКІВ ПЛАТНИКА З БЮДЖЕТОМ ТА 
ФОНДАМИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО І ПЕНСІЙНОГО 

СТРАХУВАННЯ

� Крок 1.

    Верхня панель навігації у вікні «Заяви, запити для отримання інформації» дозволяє встановити відповідний 
період та обмежити перелік документів за типом «J(F)13 Запити». Зі списку документів обирається Запит 
(F/J1300203) натисканням лівої клавіші миші.
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� Крок 2.

В наступному вікні в полях «Регіон» та «Район» обирається відповідний територіальний орган ДПС (за 
замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації), та натискається кнопка «Створити».
Поля форми Запиту заповнюються системою автоматично, а саме:
— найменування; прізвище ім’я, по батькові платника податків;
— податковий номер платника податку або серія та номер паспорта;
— дата відправлення Запиту до органів ДПС.
Автоматичне заповнення таких полів можна відмінити, знявши позначку «Авто розрахунок».
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Продовження форми
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� Крок 3.

    Заповнений запит необхідно зберегти, підписати та відправити

    Підписаний документ ви можете переглянути у вкладці «Відправлені документи» та квитанцію про обробку 
у вкладці» Вхідні документи»
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� Крок 4.

    За результатами обробки запиту надходить відповідь. 
    Для перевірки надходження відповіді необхідно перейти до розділу – Вхідні/вихідні документи в закладці 
«Вихідні документи» обрати необхідну отриману відповідь.
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� Крок 5.

    Для перегляду/друку/скачування документу необхідно відкрити документ та вчинити одну з дій – Перегляд / 
Друкувати / Скачати.
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ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ
ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ ІКП ТА ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ СПЛАТИ 

ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ЄДИНОГО ВНЕСКУ

    Меню Стан розрахунків з бюджетом надає користувачу електронного кабінету доступ до своїх особових 
рахунків із сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного пункту меню 
відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду 
платежу:
 

    

� орган ДПС;
� назва податку (платежу);
� платіж (код);

� бюджетний рахунок та по кожному виду 
податку (платежу) на поточну дату;

� нараховано/зменшено;
� сплачено до бюджету;
� повернуто з бюджету;

� податковий борг / недоїмка;
� пеня;

� переплата;

� залишок несплаченої пені.

    !!! Червоним кольором позначені суми податкового боргу чи заборгованості зі сплати єдиного внеску, 
які не сплачені в строк та по яких існує заборгованість до бюджету або фондів соціального та пенсійного 
забезпечення.
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    Для перегляду даних за попередні роки необхідно застосовувати фільтр «Рік», та фільтр «орган ДПС» для 
перегляду особових рахунків, що знаходяться на обліку у відповідному органі ДПС 
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    Обравши один з податків (платежів) користувач подвійним натисненням кнопки миші платник отримує 
доступ до деталізованої інформації з інтегрованої картки платника по вибраному податку (платежу) в розрізі 
проведених операцій:

    

ІНТЕГРОВАНА КАРТКА ПЛАТНИКА В РОЗРІЗІ ОПЕРАЦІЙ

    Отримати підказку про зміст операції в інтегрованій картці платника, навівши курсор миші на значення у 
полі Код операції.
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    Фізичні особи після ідентифікації мають можливість за допомогою платіжної системи сплатити податки, 
збори, платежі за допомогою платіжної карти:
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ІНТЕГРОВАНА КАРТКА, ОНЛАЙН-СПЛАТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

    Після натискання кнопки «Сплатити» відбувається перехід на сайт платіжної системи, автоматично 
заповнюються всі необхідні платіжні реквізити. Користувачу достатньо зазначити суму і реквізити платіжної 
карти:
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