
 

Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових 

документів на переказ у разі сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з використанням 

єдиного рахунку 

 

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що під час оформлення 

розрахункових документів платником мають бути заповненні всі 14 обов’язкових 

полів реквізиту «Призначення платежу», розділених між собою знаком «;», кожне з 

яких містить належну інформацію або знак «;» як ознаку наявності відповідного 

поля у разі, коли таке поле не підлягає заповненню (останнє з 14-ти полів завжди 

містить знак «#»). 

Звертаємо увагу, що при заповненні полів не допускаються пропуски 

(пробіли) між цифрами та службовими знаками, між словами та службовими 

знаками. 

Нижче наведено приклад заповнення реквізиту «Призначення платежу» в 

розрахунковому документі у разі сплати грошового зобов’язання на єдиний рахунок 

коштів з рахунків підприємства «Фрукти», яке має податковий номер 11335577: 
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 Сплату за кожним видом платежу можна оформлювати як окремим 

документом на переказ, так і одним документом на переказ декільком одержувачам 

коштів.  

У разі визначення декількох одержувачів коштів, суми, зазначені в полі № 1 

«Призначення платежу», мають відповідати загальній сумі переказу за 

розрахунковим документом, а інформація про податковий номер або серію (за 

наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в 

електронному безконтактному носії) в полі № 2 «Призначення платежу» 

повторюється за кожним таким одержувачем. 

Крім цього, в п. 15 Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання 

норм ст. 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої 

влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня  

2020 року № 321 визначено, що за коштами, які відповідно до абзацу четвертого  

п. 351.7 ст. 351 Податкового кодексу України є помилково сплаченими грошовими 

зобов’язаннями, ДПС не пізніше наступного робочого дня з дня зарахування таких 

коштів на єдиний рахунок надсилає платнику через Електронний кабінет 

повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за таким розрахунковим 

документом. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0974-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0974-15


Платник не пізніше наступного робочого дня після отримання від ДПС 

повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за таким розрахунковим 

документом визначає через Електронний кабінет належність платежу відповідному 

одержувачу. 

Якщо платник протягом зазначеного строку не визначив належність платежу 

відповідному одержувачу, інформація з розрахункового документа вважається 

інформацією без визначення належності платежу відповідному одержувачу і суми 

такого платежу включаються ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі 

окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з 

урахуванням черговості сплати, визначеної п. 351.6 ст. 351, п. 89.7 ст. 89 та  

п. 131.2 ст. 131 Податкового кодексу України. 

З покроковим описом процесу уточнення платником реквізиту «Призначення 

платежу» розрахункового документу на переказ коштів на єдиний рахунок в ІТС 

«Електронний кабінет» можна ознайомитися за посиланням: 

https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/488101.html.    

 

Довідково: Вимоги заповнення розрахункових документів на сплату податків, 

зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування з використанням єдиного рахунку визначені Порядком заповнення 

реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі 

сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні 

рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженим наказом Міністерства фінансів 

України від 24 липня 2015 року № 666. 
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