
 

 

Правильно заповнюємо поле «Призначення платежу» при сплаті 

податків та зборів  

 

Головне управління ДПС у м. Києві  нагадує, що наказом Міністерства фінансів 

України від 24.07.2015 р. №666 (із змінами та доповненнями) затверджено Порядок 

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. 

У пункті 1 Порядку № 666 передбачено, що поле «Призначення платежу» 

розрахункового документа заповнюється таким чином:  

 поле № 1 – друкується службовий код (знак) «*» (ознака платежу);  

 поле № 2 – друкується розділовий знак «;» та код виду сплати (формат ссс – 

тризначне число);  

  поле № 3 – друкується розділовий знак «;» та один з нижченаведених 

реквізитів:  

1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо 

значущих цифр менше 8);  

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 

цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних, які мають 

відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та 

номером паспорта);  

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється 

контролюючими органами (завжди має 9 цифр);  

поле № 4 – друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про 

призначення платежу в довільній формі.  

У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов’язково вказується 

код класифікації доходів бюджету.  

У разі здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, 

повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за висновками 

територіальних органів ДПС, поля № 5 та № 6 заповнюються таким чином:  

  поле № 5 – друкується розділовий знак «;» та дата висновку, на підставі 

якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково 

або надміру зарахованих до бюджету (формат – ДД.ММ.РРРР). Платником 

податків поле № 5 не заповнюється;  

  поле № 6 – друкується розділовий знак «;» та номер висновку, на підставі 

якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково 

або надміру зарахованих до бюджету. Платником податків поле № 6 не 

заповнюється;  

  поле № 7 – друкується розділовий знак «;».  

Звертаємо увагу, при заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між 

словами та службовими знаками.  

Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися 

окремим документом на переказ.  

У разі наявності у платника податків, зокрема, податкового боргу 

розрахунковий документ на переказ коштів приймається до виконання незалежно 

від напряму сплати, зазначеного у полі «Призначення платежу» розрахункового 



документа. При цьому зарахування коштів відбувається у порядку черговості, 

встановленому Податковим кодексом України, а такому виду сплати органами ДПС 

присвоюється код виду сплати 140 (п. 8 Порядку № 666).  

Перелік кодів видів сплати (які вказуються в полі «Призначення платежу») 

розрахункового документа наведено в додатку до Порядку (п. 10 Порядку № 666).  

Зауважимо, з реквізитами бюджетних рахунків для сплати податків та зборів, а 

також з Порядком 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, затвердженим наказом Мінфіну від 24.07.2015 №666 столичні 

платники можуть ознайомитись за посиланням  

https://kyiv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/ 

 

 

  

https://kyiv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/

