
 

Єдиний рахунок — це рахунок, який платник податків за власним бажанням може відкрити 

в Казначействі та використовувати для сплати грошових зобов’язань та/або податкового 

боргу з податків та зборів, передбачених ПКУ, і єдиного внеску. 

 

Єдиний рахунок не використовується для сплати грошових зобов’язань та/або податкового 

боргу: 

 з податку на додану вартість та акцизного податку з реалізації пального та спирту 

етилового (такий виняток пов’язаний з функціонуванням спеціальних систем 

електронного адміністрування для цих податків), 

 частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними підприємствами та 

їхніми об’єднаннями.  

Зміни регламентуються: 

- Законом  України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

- Законом  України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

 

1. Відкриття єдиного рахунку 

Для відкриття єдиного рахунку платник податків подає відповідне повідомлення до ДПС: 

F/J1307001 Повідомлення про використання/відмову від використання єдиного рахунку 

На підставі такого повідомлення ДПС не пізніше наступного робочого дня включає такого 

платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок. 

Щоб перевірити , що до реєстру включено платника, до ДПС необхідно сформувати та 

відправити запит: 

F/J1307101 Запит про отримання витягу щодо включення до /виключення з Реєстру 

платників, які використовують єдиний рахунок, за даними ДПС 

Та отримати відповідь від ДПСУ: 

F/J1407101 Витяг № ____ з інформаційної системи щодо включення до /виключення з 

Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок на запит від ____ № ____ 

 

2. Відмова від використання єдиного рахунку 

Для відмови від використання єдиного рахунку платник податків подає повідомлення до 

ДПС: 



F/J1307001 Повідомлення про використання/відмову від використання єдиного рахунку 

Виключення такого платника з реєстру відбудеться з 1 січня календарного року, що настає за 

роком, в якому було подано повідомлення про відмову від використання єдиного рахунку. 

 

3. Як користуватись єдиним рахунком 

Під час використання платником єдиного рахунку для сплати грошових зобов’язань та/або 

податкового боргу з податків і зборів, інших платежів, контроль за справлянням яких 

покладено на ДПС та єдиного внеску, платник не має права сплачувати такі кошти на інші 

рахунки, відкриті Казначейством. 

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник заповнює розрахунковий документ на 

переказ відповідно до вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати 

(стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного 

відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих 

коштів, затвердженого Мінфіном: 

F/J1307501 Розрахунковий документ для сплати на єдиний рахунок 

Якщо у розрахунковому доку менті будуть виявлені помилки, ДПСУ направить платнику 

повідомлення: 

F/J1407201 Повідомлення № ____ про помилки в «Призначенні платежу» платіжного 

документу на сплату коштів на єдиний рахунок від ____ № ____ на загальну суму ____ 

Для виправлення помилкових даних платнику слід сформувати: 

F/J1307301 Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату 

коштів на єдиний рахунок від ____ № ____ на загальну суму ____ за повідомленням від ____ 

№ ____ 

І отримати від ДПСУ у відповідь на нього повідомлення: 

F/J1407301 ПОВІДОМЛЕННЯ № ____ про уточнення ДПС даних «Призначення платежу» 

платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок від ____ № ____ на загальну суму 

____ за повідомленням від ___ № ____ 

Залишки на єдиному рахунку платника розподіляються наступним запитом: 

F/J1307401 ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ коштів, сплачених на єдиний 

рахунок (залишки) платіжний документ від ____ № ___ на загальну суму ___ 


