Особливості та переваги сплати податків та
зборів через єдиний рахунок
Деражнянська ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області
нагадує, що з 01.01.2021 запроваджено функціонування єдиного рахунку для
сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.
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.
Перехід на єдиний рахунок значно спрощує процес сплати податків,
зборів, інших платежів, що контролюються ДПС, та єдиного внеску, є
комфортним, оскільки скорочує платникам фінансові витрати і час на
формування розрахункових документів. Розрахуватись з бюджетом та фондами
можливо одним платіжним документом на загальну суму. Через єдиний
рахунок можна сплатити всі поточні платежі, податковий борг за такими
платежами та недоїмку з єдиного внеску, грошові зобов’язання, які визначено
на підставі податкових повідомлень-рішень.
Для того, щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно :
через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання
єдиного рахунку» за формою J/F 1307001;
отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які
використовують єдиний рахунок;
надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням
реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з
визначенням одержувачів
Використання єдиного рахунка платником розпочинається з робочого дня,
що настає за днем подання ним повідомлення про використання єдиного
рахунка.
У разі відмови платника від використання єдиного рахунка таке
використання припиняється починаючи з 1 січня наступного календарного року
на підставі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка.
Інформація про рух коштів на єдиному рахунку доступна платнику в
електронному кабінеті в актуальному стані.
Під час використання платником єдиного рахунка для сплати грошових
зобов'язань та/або податкового боргу (заборгованості) 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 (крім ПДВ, акцизного податку та частини чистого
прибутку).
Внесення коштів платником податку на єдиний рахунок вважається
внесенням коштів таким платником податку до бюджету.

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник заповнює
розрахунковий документ на переказ відповідно до вимог Порядку заповнення
документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних
платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів,
затвердженого наказом Мінфіну від 24.07.2015 №666 зі змінами.
За коштами, які 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.
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, суми такого платежу розподіляються ДПС
для сплати податків, зборів з урахуванням черговості сплати, визначеної
пунктом 35 1.6 статті 35 1 Податкового кодексу України. У першу чергу
погашаються недоїмка з ЄСВ та податковий борг по податках, потім –
визначені контролюючим органом суми за результатами контрольноперевірочної роботи, самостійно визначені платником у податковій звітності
податкові зобов’язання.
Використання єдиного рахунку дозволить платникам уникнути помилок
при заповненні бюджетного рахунка під час підготовки платіжних документів
для сплати податків і зборів, унеможливить виникнення податкового боргу з
цієї причини.

