
 

 

Набрав чинності новий Порядок зарахування у рахунок майбутніх 

платежів єдиного внеску або повернення надміру та/або помилково 

сплачених коштів  

 

Головне  управління  ДПС у м. Києві  звертає  увагу, що 24 грудня 2021 

року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 23 липня 2021 

року № 417 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх 

платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» 

(далі – Порядок № 417). 

Порядок визначає процедуру зарахування у рахунок майбутніх платежів 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або 

повернення платникам, на яких згідно із Законом України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 

покладено обов'язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, 

надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску, в тому числі тих, 

які сплачені через єдиний рахунок. 

У випадку надмірної сплати сум єдиного внеску на рахунок 3556 

податковим органом здійснюється зарахування цих сум у рахунок майбутніх 

платежів за тим самим рахунком, відповідно до встановленого розміру 

єдиного внеску та у порядку календарної черговості виникнення зобов'язань 

платника з цього платежу. 

Повернення коштів здійснюється у випадках: 

надмірної або помилкової сплати сум єдиного внеску та/або 

застосованих фінансових санкцій на належний рахунок 3556; 

помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових 

санкцій не на належний рахунок 3556; 

помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових 

санкцій на бюджетний рахунок за надходженнями; 

помилкової сплати податкових зобов'язань з податків, зборів, штрафних 

(фінансових) санкцій та пені, передбачених Податковим кодексом та іншими 

законами, на рахунок 3556; 

виявлення технічної та/або методологічної помилки за сумами, які були 

зараховані на рахунок 3556 з єдиного рахунку. 

Повернення здійснюється на підставі заяви платника про повернення 

коштів. 

Крім цього, в новій редакції викладено форми додатків до Порядку № 

417 та передбачено чітке розмежування обов’язків, покладених на структурні 

підрозділи Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України 

та/або фонди загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зокрема, 

визначено терміни виконання цих обов’язків. 

 

 

 
 

 



 

 
 


