
До уваги платників податків

Під час дії обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
Подільські податківці рекомендують всім платникам податків зареєструватися  в Електронному кабінеті платника.

Електронний кабінет − це персональне автоматизоване робоче місце платника податків, доступ до роботи в якому
здійснюється з будь-якого комп’ютера, підключеного до Інтернету.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua  з використанням електронно-
цифрового підпису (ЕЦП) будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК).

До переваг сервісу можна віднести зручність: при поданні декларації в електронній формі,  не потрібно нічого самому
розраховувати, система автоматично сформує податкову декларацію за вас. Її потрібно буде тільки надіслати й
отримати по зворотному зв'язку повідомлення про те, що електронна декларація прийнята.

Електронний кабінет платника надає платникам податків можливість працювати з органами податкової служби
дистанційно у режимі реального часу, а саме:

- подавати декларації з використанням електронного цифрового підпису і переглядати подану та/або сформовану
податкову звітність;

- отримувати нагадування щодо строків подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

- отримувати інформацію щодо особистих реєстраційних даних;

- подавати заяви та отримувати в електронному вигляді довідки про відсутність заборгованості;

- вести в електронному вигляді Книги обліку доходів та витрат;

- переглядати інформацію щодо стану своїх розрахунків з бюджетом, зокрема, про заборгованість зі сплати податків,
зборів, ЄСВ.

Створений сервіс є допомогою для бізнесу, скорочує час на пошук інформації та допомагає уникнути помилок. 

Податківці Подільської ДПІ ГУ ДПС в Одеській області нададуть практичну допомогу та проведуть навчання платникам
податків щодо використання електронних сервісі ДПС зокрема он-лайн сервісу «Електронний кабінет». Для цього
платники податків повинні звернутися до Центру обслуговування платників в приміщенні Подільської ДПІ Головного
управління ДПС в Одеській області (66304, м. Подільськ, вул. Мельниченка, 126),  телефон для довідок: (04862) 2-56-
75, 2-48-22 або  до пунктів по  видачі безкоштовних ключів, які знаходяться у м. Одеса за адресами: Приморський
район - вул.. Ланжеронівська, буд. 15 каб. 201 телефон 048-705-61-74 та Малиновський район –  вул.. Стовпова, буд.
17 приміщення ЦОП.

Додатково повідомляємо,  приватний підприємець може отримати безкоштовні ключі строком на 1 рік якщо він є
власником картки ПАТ «ПРИВАТБАНК».

http://cabinet.tax.gov.ua/

