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Щодо заповнення реквізитів «Призначення платежу» та «Отримувач» на сплату єдиного внеску
 





                                                                                         



січень 2023 року

вересня 2018 року року



Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Нікопольський регіон) нагадує, як вірно заповнити платіжний документ на сплату податків. Невірне заповнення платіжного документу призводить до несвоєчасного зарахування платежів до бюджету.
Вимоги щодо заповнення платіжної інструкції (розрахункового документа) на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) 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 із змінами та доповненнями. 
Так, реквізит «Призначення платежу» платіжної інструкції (розрахункового документа) заповнюється таким чином: 
- у полі № 1 – зазначається службовий код («*»); 
- у полі № 2 – друкується розділовий знак «;» та код виду сплати («101» – Сплата суми єдиного внеску); 
- у полі № 3 – друкується розділовий знак «;» та податковий номер платника єдиного внеску або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), який здійснює сплату; 
- у полі № 4 – друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про призначення платежу; 
- у полі № 5 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється; 
- у полі № 6 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється; 
- у полі № 7 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється. 
У полі «Отримувач» – зазначаються найменування контролюючого органу та його код за ЄДРПОУ. 
 Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: tax.gov.ua.
Інформаційно-довідковий департамент  ДПС України: 0-800-501-007 .
"Гаряча лінія" ДПС України: "Пульс": 0-800-501-007  (напрямок  «4»)
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2»)


