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Державна фіскальна служба України розглянула Ваш  запит на отримання 

публічної інформації від 04.03.2019, отриманий електронною поштою (вх. ДФС 
№  526/зпі від 04.03.2019), про надання інформації щодо зобов’язань із сплати ПДВ 

з вироблених товарів та послуг за видами КВЕД зазначеними у запиті та 

повідомляє таке.
Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією 

Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх  посадові особи діють у межах повноважень та 

спосіб, визначені Конституцією та законами України.
Відповідно до статті 19 Закону України від 13 січня 2011 року №  2939-VI «Про 

доступ до публічної інформації» (далі -  Закон) запит на інформацію -  це прохання 
особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у 

його володінні.
Згідно зі статтею 1 Закону публічна інформація -  це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була 

отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх 

обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 

суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених цим Законом.
Отже, задоволення запиту не вимагає створення нової інформації та не 

потребує проведення аналітичної роботи.
Крім того, як зазначено у постанові Пленуму Вищого адміністративного суду 

України від 29.09.2016 №  10, визначальним для публічної інформації є те, що вона 
заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась 
у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
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Водночас, повідомляємо, що Ваш  лист містить питання, що за своєю суттю 

потребує підготовки інформації та формування нового документа і як наслідок не 

підпадають під дію статті 1 Закону.
Зазначаємо, що окремий податковий облік нарахованих та сплачених сум 

податку на додану вартість за видами КВЕД відповідно до задекларованих 

самостійно платниками податків сум ПДВ для сплати до бюджету, ДФС не

Враховуючи законодавчі норми, надання інформації по зазначеному питанню 

у розумінні статті 1 Закону не вбачається можливим.

здійснює.
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