
 

Чи можна на єдиний рахунок здійснювати сплату за ліцензії на оптову та 

роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, 

рідинами, що використовуються в електронних сигаретах? 

 

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що з початком 

використання єдиного рахунку суб’єкт господарювання зобов’язаний 

здійснювати сплату за ліцензії на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю 

спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що 

використовуються в електронних сигаретах та пальним або на зберігання 

пального на єдиний рахунок. 

Відповідно до п. 351.1 ст. 351 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) 

єдиний рахунок – це рахунок, відкритий у центральному органі виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, для центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову політику, який може використовуватися платником 

податків для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків 

та зборів, передбачених ПКУ, єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та інших платежів, 

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. 

Єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для 

сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану 

вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також 

для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та 

комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями. 

Відповідно до абзацу першого п. 351.2 ст. 351 ПКУ повідомлення про 

використання або про відмову від використання єдиного рахунку подається 

платником податків в електронній формі через електронний кабінет у порядку, 

встановленому ст. 421 ПКУ. 

З початком використання єдиного рахунку платник податків 

зобов’язаний здійснювати сплату грошових зобов’язань та/або податкового 

боргу з податків та зборів, єдиного внеску, інших платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи, через єдиний рахунок, 

крім випадків, передбачених абзацом другим п. 351.1 ст. 351 ПКУ. 

Відповідно до абзацу першого пункту 9 Порядку функціонування 

єдиного рахунка та виконання норм ст. 351 ПКУ центральними органами 

виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

29 квітня 2020 року № 321 (далі – Порядок № 321), під час використання 

платником єдиного рахунка для сплати грошових зобов’язань та/або 

податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та 

інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, платник не 

має права сплачувати такі кошти на інші рахунки, відкриті Казначейством для 

сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з 

податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням 

яких покладено на ДПС (далі – інші рахунки). 

Кошти, які сплачені на інші рахунки у випадку, передбаченому абзацом 

першим п. 9 Порядку № 321, вважаються помилково сплаченими грошовими 



 

зобов’язаннями  та підлягають поверненню у порядку, визначеному ст. 43 

ПКУ (абзац другий п. 9 Порядку № 321). 

 

 

 

 

 


