
 

РІШЕННЯ № 63 

Про затвердження роз’яснення щодо подання Радою адвокатів України 

відомостей, визначених Порядком подання  інформації про платників 

податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, 

для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння 

податків і зборів  

 

 

«08» квітня 2017 року              м. Одеса 

  

Рада адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України          

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

1. Затвердити роз’яснення щодо подання Радою адвокатів України 

відомостей, визначених Порядком подання  інформації про платників 

податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, 

для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння 

податків і зборів, що додається. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити на 

офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.  

 

Голова Ради адвокатів України   підпис        Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України   підпис            П.М. Гречківський 

 



Додаток 1  

до рішення Ради адвокатів України  

від «08» квітня 2017 року № 63 

 

Щодо подання Радою адвокатів України відомостей, 

визначених Порядком подання інформації про платників податків, 

об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для 

забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння 

податків і зборів 

 

Рада адвокатів України, розглянувши лист Міністерства фінансів 

України від 13 березня 2017 року № 11000-10-10/6553 щодо звернення 

Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України з приводу 

внесення змін до Порядку подання  інформації про платників податків, 

об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для 

забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і 

зборів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня       

2011 року № 1386, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів 

Ради адвокатів України, роз’яснює наступне.  

21 грудня 2011 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову              

№ 1386, якою затверджено Порядок подання органами державної  податкової 

служби інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та 

об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку,                

а також обчислення та справлення податків і зборів (далі – Постанова). 

Підпунктом 3 пункту 6 Постанови визначено, що Вища кваліфікаційна 

комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України подає органам державної 

податкової служби за місцезнаходженням інформацію про платників 

податків, пов’язану з їх реєстрацією, нарахуванням та сплатою податків і 

зборів, а також контролює за дотриманням податкового законодавства - про 

адвокатів, що включені до Єдиного реєстру адвокатів України, зокрема 

прізвище, ім’я, по батькові, номер і дата прийняття рішення про видачу 

свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, дані про 

зупинення (поновлення) його дії або анулювання, про припинення 

адвокатської діяльності, поштовий індекс, адресу робочого місця (офісу) 

адвоката, номер телефону. 

05 червня 2012 року Президентом України підписано Закон України                       

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 5076-VI (далі – Закон                  

№ 5076-VI), положення якого визначають правові засади організації                

і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні, 

зокрема, щодо створення та ведення Єдиного реєстру адвокатів України, 

формування та діяльності органів адвокатського самоврядування/ 

організаційних форм адвокатського самоврядування (набрав чинності           

16 серпня 2012 року). 

Разом з цим, положення Закону України «Про адвокатуру», які 

регулювали правову основу діяльності Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури при Кабінеті Міністрів України, втратили свою чинність. 



Відповідно до статті 10 Розділу Х Перехідних положень Закону                    

№ 5076-VI, у тримісячний строк з дня набрання чинності закону, Кабінетом 

Міністрів України приведено свої нормативно-правові акти у відповідність 

до Закону № 5076-VI. 

Зокрема, 05 грудня 2012 року Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанову № 1144 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».   

Означеними змінами, зокрема, викладено у новій редакції підпункт 3 

пункту 6 Порядку подання органам державної податкової служби інформації 

про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з 

оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та 

справляння податків і зборів: 

- Рада адвокатів України - про адвокатів, що включені до Єдиного 

реєстру адвокатів України, зокрема прізвище, ім'я та по батькові адвоката, 

номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

(номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави 

до Єдиного реєстру адвокатів України), найменування і місцезнаходження 

адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання, адреса робочого місця 

адвоката, номери засобів зв'язку, інформація про зупинення або припинення 

права на заняття адвокатською діяльністю, інші відомості, передбачені 

законом. 

З означеного слідує, що проект зазначеної постанови у редакції 

прийнятій Кабінетом Міністрів України 15 грудня 2012 року, дійсно 

погоджувався Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті 

Міністрів України.  

Натомість, твердження про інформування Національною асоціацією 

адвокатів України Державної фіскальної служби України щодо відсутності у 

останньої зауважень до проекту змін, які вносилися до постанови № 1386 у 

2015 році, не мають жодного відношення до змісту підпункту 3 пункту 6 

Порядку, оскільки зміни стосувалися інших пунктів Порядку. 

Рада адвокатів України звертає увагу, що відповідно до статті 10 Розділу 

Х Перехідних положень Закону № 5076-VI, Рада адвокатів України не є 

правонаступником Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті 

Міністрів України. 

У контексті обговорюваного, Рада адвокатів України вкотре інформує, 

що 16 січня 2013 року на виконання статті 17 Закону № 5076-VI  Національна 

асоціація адвокатів України на офіційному веб-сайті повідомила про 

створення Єдиного реєстру адвокатів України. 

Єдиний реєстр адвокатів України ведеться з метою збирання, зберігання, 

обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний 

склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього 

Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про 

обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності.  



У Єдиному реєстрі адвокатів України міститься інформація про 

прізвище, ім’я та по батькові адвоката, номер і дату видачі свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дату прийняття рішення 

про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і 

дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до 

Єдиного реєстру адвокатів України), найменування і місцезнаходження 

організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку, адресу 

робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку, про зупинення або 

припинення права на заняття адвокатською діяльністю, а також інші 

відомості, передбачені цим Законом. Іншого Законом не передбачено.  

Рада адвокатів України в силу законодавчо визначних повноважень в 

частині Єдиного реєстру адвокатів України: забезпечує його ведення; 

координує діяльність, здійснює  організаційне,  методичне,  інформаційне  

забезпечення  рад адвокатів регіонів щодо внесення ними відомостей до 

ЄРАУ та надання витягів з нього згідно Порядку ведення Єдиного реєстру 

адвокатів України. 

Відомості Єдиного реєстру адвокатів України є відкритими та 

загальнодоступними на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. 

_____________ 

 


