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Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2»)


Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування – Кам’янський регіон) повідомляє наступне.
Обов’язок кожного громадянина щодо сплати податків і зборів у порядку і розмірах встановлених законом, визначено ст. 67 Конституції України. При цьому, податковим обов’язком платника є самостійне обчислення, декларування та сплата суми податку та збору у порядки та строки, визначені Податкового кодексу України. 
Згідно з п.63.6 ст.63 Податкового кодексу України від                           02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі –ПКУ), облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами. Порядок визначення податкового номера встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 
Автоматизовані системи збереження та обробки інформації контролюючих органів, що реалізують державну податкову політику в частині адміністрування податків, зборів, платежів (далі – контролюючі органи) орієнтовані виключно на функції контролюючих органів. 
Зокрема, пошук та ідентифікація суб’єктів та об’єктів оподаткування у автоматизованих системах контролюючих органів здійснюється за певним кодом (ЄДРПОУ, РНОКПП). 
На теперішній час при опрацюванні відомостей Державного казначейства України про надходження сум податків, зборів, платежів та єдиного внеску інформаційною системою ДПС трапляються випадки надходження сум податків відповідно до розрахункових документів з полем «Призначення платежу» без зазначення реєстраційного номеру платника податків - фізичної особи або (або серії та номеру паспорту громадянина України). 
Вказаний факт не дає змогу ідентифікувати платників податків та перенести суми надходжень за призначенням до інтегрованих карток платників, у відповідності з вимогами Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів та єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2021 № 5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України                      15 березня 2021 р. за № 321/35943. 
Відповідно до вимог ПКУ,                  п.п. 5.4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                   20 серпня 2014 року № 375, з метою ідентифікації платників податків, у відповідності з п.63.6 ст.63 ПКУ, для забезпечення обліку надходжень в інтегрованих картках платників - фізичних осіб, реквізити поля «Призначення платежу» розрахункового документу заповнюють відповідно з вимогами Порядку 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 не бюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом МФУ від 24.07.2015 № 666 (із внесеними змінами і доповненнями) (далі –                       Порядок № 666), а саме: 
1) приклад заповнення реквізиту «Призначення платежу» у разі сплати грошового зобов’язання по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню: 
- Поле №1 – друкується службовий код ("*"); 
- Поле №2 – друкується код виду сплати ("101" - сплата суми податків і зборів / єдиного внеску); 
- Поле №3 – друкується податковий номер платника податків, що платежу якого формується заява на переказ готівки (фізична особа Васильченко Іван Петрович, що має податковий номер 1234567899). 
Або друкується серія 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); 
Поле №4 - друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу; 
Поле №5 - не заповнюється; 
Поле №6 - не заповнюється; 
Поле №7 - не заповнюється. 
2) приклад заповнення реквізиту «Призначення платежу» у разі сплати коштів у рахунок податкового боргу підприємством «Літосфера», що має податковий номер 00993390: 
- Поле №1 – друкується службовий код ("*"); 
- Поле №2 – друкується код виду сплати ("140" - сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу/заборгованості з єдиного внеску); 
- Поле №3 – друкується податковий номер платника податків, який здійснює сплату (Підприємство «Літосфера», що має податковий номер 00993390; 
Поле №4 - друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу; 
Поле №5 - не заповнюється; 
Поле №6 - не заповнюється; 
Поле №7 - не заповнюється. 
Додатково повідомляємо, що перелік кодів видів сплати наведений у додатку 1                         Порядку № 666. 
Звертаємо увагу, що відповідно до п. 6 Порядку № 666 сплата за кожним видом платежу та кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ. Сплата податку, збору, платежу, єдиного внеску здійснюється платником податку / єдиного внеску безпосередньо, а у випадках, передбачених законодавством, - податковим агентом або представником платника. 




