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Про розгляд  листа 

Міністерство  доходів  і  зборів  України  розглянуло  Ваш  запит  від  22.04.2014 

без  номера,  який  надійшов  листом  Міністерства  юстиції  України  від  24.04.2014 

№  ПІК470/16.319  (вх.  Міндоходів  №  424/зпі  від  29.04.2014),  про  надання  звіту 

щодо  оплата  праці  розробників  та/або  виконувачів,  які  були  залучені  до  розробки 

системи  Інтернет  сплати  податків  та  ОПЗпрограмного  забезпечення,  і 

повідомляє. 

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. 

Відпов  дно  до  статті  19  Закону  України  від  ІЗсічня  2011  року  №  2939  „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  будьякими  засобами  та  на  будьяких  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. 

Слід  зазначити,  що  Міністерством  доходів  і  зборів  України  не  передбачено 

формування  звіту  щодо  оплати  праці  розробників  та/або  виконувачів,  які  були 

залучені  до  розробки  системи  Інтернет  сплати  податків,  а  також  десктоп 

програми;  ОПЗ    програмного  забезпечення  з  формування  та  подачі  платниками 

податків  податкової  звітності  та  реєстру  отриманих  та  виданих  податкових 

накладних  до  контролюючих  органів  в  електронному  вигляді  засобами 

телекомунікаційного  зв'язку. 
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чзго,  на  сьогодні  Міністерством  доходів  і  зборів  України  не 

здійснювалась  розробка  інформаційної  системи  для  сплати  податків  через  мережу 

Інтернет. 

При  цьому  ОГІЗ    програмне  забезпечення  з  формування  та  подачі 

платниками  податків  податкової  звітності  та  реєстру  отриманих  та  виданих 

податкових  накладних  до  контролюючих  органів  в  електронному  вигляді 

засобами  телекомунікаційного  зв'язку  розроблено  управлінням  впровадження 

електронних  сервісів  в  оподаткуванні  ДПС  у  Черкаській  області 

(правонаступник    ГУ  Міндоходів  у  Черкаській  області).  Цей  програмний 

продукт  призначений  для  формування  податкової  звітності  в  електронному 

вигляді  у  форматі  Extensible  Markup  Language  (XML)  згідно  з  наказом  Державної 

податкової  адміністрації  України  від 03.05.2006  №  242  «Про  затвердження 

формату  (стандарту)  електронного  документа  звітності  платників  податків»  зі 

змінами,  який  втратив  чинність  відповідно  до  наказу  Міндоходів  від  29.11.2013 

№  728  «Про  скас}вання  наказу  ДПА  України  від  03.05.2006  №  242». 

Перший  заступник  Міністра  І.О.  Білоус 


