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 ЯКИХ СИТУАЦІЙ НЕОБХІДНО УНИКАТИ, ЩОБ ПОПЕРЕДИТИ 
БЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ/РОЗРАХУНКІВ 
КОРИГУВАННЯ: НАГАДУВАННЯ ОФІСУ ВПП ДПС 

Зокрема, мова йшла про ситуації, відповідні критеріям ризиковості. 

Ситуація 1 

Обсяг поставки товару/послуги в поданих на реєстрацію податкових накладних/ 
розрахунків коригування (далі – ПН/РК) дорівнює або перевищує збільшений в 1,5 рази 
залишок, який розраховується як різниця обсягу придбання (ввезення) таких товару/ 
послуг з ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН з 01.01.2017 р. (крім обсягів купівлі товарів/послуг 
за операціями, звільненими від оподаткування та підлягає оподаткуванню за нульовою 
ставкою), і митних декларацій, і обсягу поставок відповідних товару/послуги, зазначеного з 
01.01.2017 р. в ПН/РК, зареєструвати в ЄРПН, і переважання в такому залишку (більше 
75% загального залишку) ризикових товарів з кодами УКТ ЗЕД та послуг з кодами ДКПП, 
перелік яких визначено ГФС, а також відсутність товару/послуги з ПН, поданої на 
реєстрацію в ЄРПН, в прийнятій таблиці даних платника податків. 

Ситуація 2 

Відсутні (анульовані, припинені) ліцензії, видані органами ліцензування, що засвідчують 
право платника податків на виробництво, експорт, імпорт і оптову торгівлю підакцизними 
товарами (продукцією), визначеними в пп. 215.3.1 та пп. 215.3.2 ПКУ1. Це стосується 
продуктів, зазначених платником податків у податковій накладній, поданій на реєстрацію 
до ЄРПН на дату складання такої ПН/РК. 

Ситуація 3 

Відсутність на дату складання ПН/РК відомостей (актуального запису) в Реєстрі платників 
акцизного податку з реалізації пального про суб’єкта господарювання, який реєструє ПН 
на товар (пальне) з кодами УКТ ЗЕД згідно з пп. 215.3.4 ПКУ. 

Ситуація 4  

Зміна номенклатури товару/послуги з РК до ПН, складених на одержувача – платника 
ПДВ. Такі РК будуть заблоковані, якщо ними передбачено зміну номенклатури товару/ 
послуги (для кодів товарів за УКТ ЗЕД – зміна перших 4 цифр кодів, а для кодів послуг 
ДКПП – перших 2 цифр кодів) за відсутності таких товару/послуги в прийнятій 
податківцями таблиці даних платника податків. 

Ситуація 5 

Сума компенсації вартості товару/послуги, зазначених у РК на зменшення суми 
податкових зобов’язань, представленому одержувачем таких товару/послуги на 
реєстрацію в ЄРПН, перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу 
придбання на митній території України з 01.01.2017 р., зазначеного постачальником в 
зареєстрованих в ЄРПН ПН/РК, складених на одержувача такого товару/послуги, і обсягу 
поставок з 01.01.2017 р., зазначеного одержувачем в зареєстрованих в ЄРПН ПН/РК на 
поставку цього товару/послуги. 

                                                 
1
  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
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Ситуація 6 

Мінусовий РК до ПН, зареєстрованої на покупця – неплатника ПДВ, складено та подано 
на реєстрацію до ЄРПН в термін, що перевищує 14 к. дн. з дня складання ПН, 
зареєстрованої в ЄРПН без порушень граничних термінів реєстрації, встановлених ПКУ. 

Джерело: повідомлення на веб-сайті Офісу великих платників податків ДПС. 

 ЗМІНА РАХУНКІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СТАНДАРТУ IBAN  

Казначейство спільно з ДФСУ прийняли рішення змінити з 10.10.2019 р. (відповідно 
до вимог стандарту IBAN) діючі рахунки в системі електронного адміністрування 
ПДВ, акцизного податку, а також депозитний рахунок ДФСУ. 

Таке рішення було прийнято на виконання Постанови № 1622. 

У повідомленні на сайті Казначейства йдеться, що Казначейством 10.10.2019 р. реквізити 
змінених рахунків будуть доведені ДФСУ. 

 

 

УВАГА 

31.10.2019 р. закінчується граничний термін використання діючих 
рахунків 

Отже, щоб своєчасно та належним чином сплачувати ПДВ, акцизний податок і авансові 
платежі, які вносяться підприємствами до або під час митного оформлення, ці платежі з 
01.11.2019 р. потрібно здійснювати на рахунки, відкриті в Казначействі за стандартом 
IBAN. 

Джерело: за інформацією прес-служби ДКСУ. 

 ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ ПРИ 
ЗМІНІ НОМЕНКЛАТУРИ ТОВАРІВ  

ДПСУ нагадала, що у разі зміни номенклатури товарів/послуг в розрахунку 
коригування першим рядком необхідно анулювати змінювані показники податкової 
накладної та додати нові рядки з новою номенклатурою. 

Так, в першому рядку табличної частини (розділ Б) розрахунку коригування зі знаком «-» 
необхідно зазначати показники рядка податкової накладної, опис (номенклатура) 
товарів/послуг за яким змінюється (такий рядок «обнуляють»). 

У графі 1.2 цього рядка в обов’язковому порядку зазначають порядковий номер (номер за 
порядком) рядка податкової накладної, яку коригують. 

У графі 2.1 зазначають код причини коригування 104, а в графі 2.2 – групу коригування. 

                                                 
2
  Постанова Правління НБУ «Про введення міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» від 28.12.2018 р. № 162 
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Показники опису (номенклатури) товарів/послуг, що поставляються на заміну тих, які були 
зазначені в раніше складеній податковій накладній, необхідно зазначати в розрахунку 
коригування новими рядками як одну або кілька нових (змінених) товарних позицій 
(номенклатури). 

У графі 1.2 розрахунку коригування таким новим товарним позиціям надають нові чергові 
порядкові номери рядків, яких не було в податковій накладній, яка коригується. 

У графі 2.1 зазначають код причини коригування 104, а в графі 2.2 – групу коригування, 
зазначену в графі 2.2 першого рядка. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Аналогічно заповнюють і розрахунок коригування на виправлення 
помилки в описі (номенклатурі) товарів/послуг 

Джерело: повідомлення на веб-сайті ГУ ДПС в Тернопільській області. 

 

 

 ЧИ СЛІД ВВАЖАТИ НАДАННЯ ПАРКІНГУ У БЕЗКОШТОВНЕ 
КОРИСТУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ОПОДАТКОВУВАНИМ 
ДОХОДОМ ФІЗОСОБИ: ПОЯСНЕННЯ ДПСУ  

Посилаючись на норми пп. 164.2.17 ПКУ, фахівці ДПС зазначили, що доходи, отримані 
платником податку у вигляді безкоштовного користування майданчиками для 
паркування особистого транспорту, не можна вважати додатковим благом. Однак 
вони вказали, що такий дохід класифікують як інший оподатковуваний дохід. А тому його 
необхідно обкладати ПДФО та військовим збором. 

Водночас податківці наголосили, що зазначений вид доходу також є базою нарахування 
ЄСВ. Свій висновок вони аргументують тим, що такий дохід відсутній у Переліку видів 
виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний 
внесок. 

 

 

ВАЖЛИВО 

Неможливість персоніфікувати отриманий дохід не може бути 
підставою для звільнення працівника від сплати відповідних 
податків і зборів 

Джерело: ІПК ДПСУ від 28.08.2019 р. № 4020/6/99-99-13-02-03-15/ІПК. 

 

 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
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 ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ У ДЕКЛАРАЦІЇ З АКЦИЗНОГО 
ПОДАТКУ  

ДПСУ роз’яснила, в декларації якого звітного періоду потрібно відображати обсяги 
пального за складеними акцизними накладними/розрахунками коригування, якщо дата 
їх складання та дата реєстрації в ЄРАН припадають на різні звітні періоди. Вони 
також зазначили, як відображаються обсяги пального за складеними розрахунками 
коригування до акцизних накладних у зв’язку зі збільшенням/зменшенням обсягу 
отриманого/реалізованого пального. 

 

 

ВАЖЛИВО 

У декларації з акцизного податку відображаються акцизні накладні/ 
розрахунки коригування, зареєстровані в ЄРАН того звітного 
періоду, за який подається декларація, в т.ч. складені в двох 
примірниках – у разі реєстрації в ЄРАН другого примірника того 
звітного періоду, за який подається декларація 

При цьому відображення розрахунків коригування до акцизних накладних здійснюється в 
наступних графах додатка 1 прим. 1 до декларації: 

 
в графі 4 зазначаються обсяги збільшення/зменшення пального згідно з 
розрахунками коригування до вхідних (отриманих) акцизних накладних; 

 
в графі 5 зазначаються обсяги збільшення/зменшення пального відповідно до 
розрахунків коригування до вихідних (надісланих) акцизних накладних. 

Джерело: Роз’яснення з категорії 116.05 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» ЗІР 
(zir.sfs.gov.ua). 

 КОРИГУВАННЯ ПОМИЛКОВОЇ АКЦИЗНОЇ НАКЛАДНОЇ  

ДПСУ сказали, що скасування помилково складеної акцизної накладної  
Порядком № 2623 не передбачена. Але вихід із ситуації у разі реєстрації в СЕА РГСЕ 
зайвої акцизної накладної все ж є. 

Згідно з роз’ясненнями контролерів, платник податків може провести коригування 
помилкової акцизної накладної відповідно до вимог п. 17 розд. V Порядку № 262, 
зазначивши у розрахунку коригування акцизної накладної форми «П» вид коригування «1» 
та/або «2». 

                                                 
3
  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації палива або спирту 

етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку 
палива, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної 
накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку палива, заявки на поповнення (коригування) залишки спирту етилового» від 19.06.2019 р.  
№ 262 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК  
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В такому випадку заповнюється перший рядок розрахунку коригування акцизної 
накладної. При цьому в графах 4, 5 зазначається показник коригування (зменшення) 
обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (-). Зменшення обсягу має збігатися з 
обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній, яка скасовується (з 
урахуванням показників розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в 
ЄРАН). 

Джерело: ІПК ДПСУ від 26.09.2019 р. № 363/6/99-00-04-02-05-15/ІПК. 

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ГРАНИЧНИХ ТЕРМІНІВ 
РЕЄСТРАЦІЇ ДРУГОГО ЕКЗЕМПЛЯРА АКЦИЗНОЇ НАКЛАДНОЇ 
В ЄРАН: НАГАДУВАННЯ ДФСУ  

 З 1 жовтня 2019 р. набрали чинності нові штрафні санкції за порушення термінів та 
порядку реєстрації другого примірника АН/РК. Зокрема, будуть карати штрафом в 
розмірі 2% від суми акцизу, зазначеного в АН/РК, якщо платник не зареєструє АН/РК 
протягом більше 120 к. дн. після граничного терміну реєстрації другого примірника. Але 
штрафувати будуть платника, якщо прострочення сталося з його вини. 

 

 

УВАГА 

Штрафні санкції будуть застосовуватися за порушення в частині АН/ 
РК, дата реєстрації яких в ЄРАН починається з 1 жовтня 2019 р. 

Джерело: Роз’яснення з категорії 116.12 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» ЗІР 
(zir.sfs.gov.ua). 

 

 РЕКВІЗИТИ В ДОКУМЕНТАХ НА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ  

З 5 серпня 2019 р. всі банки відкривають клієнтам нові рахунки тільки за 
стандартом IBAN, а діючі рахунки поступово (до 31 жовтня 2019 р.) змінюють 
відповідно до вимог цього стандарту. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Сьогодні банки приймають документи на переказ коштів клієнтів, в 
яких заповнені або пара реквізитів «Код банку» і «Рахунок», або 
рахунок за стандартом IBAN 

Станом на 1 жовтня 2019 р. кількість початкових платежів за стандартом IBAN в системі 
електронних платежів НБУ становить 61% від загальної кількості платежів. 

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  
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Однак, щоб забезпечити виконання бюджетних програм в повному обсязі, НБУ продовжив 
до 12 січня 2020 р. можливість заповнювати в документах на переказ коштів реквізити за 
старими правилами, а не за стандартом IBAN.  

Тобто включно до 12 січня 2020 р. банки будуть приймати до виконання документи на 
переказ коштів, в яких заповнені або пара реквізитів «Код банку» і «Рахунок», або рахунок 
за стандартом IBAN. А вже з 13 січня 2020 р. необхідно зазначати тільки рахунок за 
стандартом IBAN. 

Рішення діє з 02.10.2019 р. завдяки Постанові № 1184. 

Джерело: повідомлення прес-служби НБУ. 

 НОВІ РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ ДЛЯ СПЛАТИ ЄСВ  

З 01.10.2019 р. починається дія нових рахунків за стандартом IBAN для зарахування 
як податків і зборів до бюджетів, так і ЄСВ – на небюджетні рахунки. 

Зараз територіальні органи ДПС в областях почали розміщувати на своїх сайтах нові 
реквізити рахунків для сплати ЄСВ, які найближчим часом будуть доступні у ДОВІДНИКУ. 

Однак раніше Державна казначейська служба повідомляла, що граничний термін 
використання існуючих рахунків із зарахування ЄСВ – 31.10.2019 р. 

Тим не менш варто врахувати і такий момент: рахунки для зарахування ЄСВ 
відкриваються на ім’я органів доходів і зборів. Тому і в полях «Отримувач» та «Код 
отримувача» платіжки при сплаті ЄСВ зазначаються вже найменування органу державної 
податкової служби та його код ЄДРПОУ. 

Отже, нові рахунки вже відкриті на ім’я органів ДПС, а не ДФС, яка зараз перебуває на 
стадії ліквідації. 

 

 

УВАГА 

Держказначейство в м. Києві та регіональні органи ДПС 30.09.2019 р. 
також повідомили: рахунки 3719, відкриті на ім’я Головних управлінь 
ДФС, в кінці операційного дня 30.09.2019 р. будуть заблоковані і 
01.10.2019 р. закриті. Кошти, що надійшли на рахунки, відкриті на ім’я 
органів ДФС, будуть повернуті платникам 

Таким чином, ЄСВ з сум зарплати, яка виплачується з 1 жовтня і надалі, сплачується на 
нові реквізити рахунків ЄСВ, які вже відкриті для нових органів ДПС. 

 

 

                                                 
4
  Постанова Правління НБУ «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162» від 26.09.2019 р. 

№ 118 
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 ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ МОНЕТ ДРІБНИМ НОМІНАЛОМ: 
ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИДАЧІ ЗАРПЛАТИ ГОТІВКОЮ  

З 1 жовтня 2019 р. з обігу вилучаються розмінні монети номіналами 1, 2 і 5 копійок, 
які перестають бути засобом платежу. 

Зі свого боку банки будуть видавати за касовими документами готівку в сумах, кратних 
найменшому номіналу грошових знаків національної валюти, що знаходиться в обігу, –  
10 копійкам. Адже відповідні вимоги закладені в Постанові № 825. 

Це спровокувало справжню проблему для бухгалтерів, яким доводиться видавати 
зарплату готівкою. 

Адже округлення загальних (в чеку) сум діє для розрахунків готівкою за товари (роботи, 
послуги) за правилами, визначеними Постановою № 2506. Округляти до 10 копійок 
нараховану зарплату підстав немає, адже законодавством це не передбачено. Працівник 
повинен отримати нараховану йому зарплату за вирахуванням податків та інших 
обов’язкових утримань. 

 

Джерело: офіційна сторінка НБУ у Фейсбук. 

                                                 
5
  Постанова Правління НБУ «Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів» від 20.06.2019 р. № 82 

6
  Постанова Правління НБУ «Про оптимізацію обороту монет дрібних номіналів» від 15.03.2018 р. № 25 

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ  

НБУ відреагував на цю ситуацію відповіддю на своїй 

сторінці у мережі Фейсбук: 

«Після 1 жовтня 2019 р. при виплаті заробітної плати з кас підприємства радимо 
зазначати у видатковому касовому ордері або видатковій відомості суми виплат в 
сумах, кратних 10 копійкам. Також рекомендуємо застосовувати практику 
нарахування сум заробітної плати з урахуванням частки в копійках як кредиторської/ 
дебіторської заборгованості, що переходить на наступний місяць, що не викликає 
необхідності в округленні нарахованих сум. 

Крім того, зазначаємо, що відповідно до п. 2 ст. 8 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відображення і облік 
вищевказаних операцій відносяться до питань організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві і до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу 
(посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. 

Одночасно зазначаємо, що одним зі шляхів уникнення незручностей під час виплат 
заробітної плати може бути укладення відповідного договору з обслуговуючим 
банком і здійснення перерахування зазначених виплат на рахунки працівників, 
оскільки при здійсненні безготівкових розрахунків округлення не проводиться (п. 6 
Постанови № 25)». 
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 ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ МОНЕТ ДРІБНИМ НОМІНАЛОМ: 
ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ БАНКІВ  

З 1 жовтня 2019 р. з обігу вилучаються розмінні монети номіналами 1, 2 і 5 копійок, 
які перестають бути засобом платежу. 

 

НА ЗАМІТКУ 

Готівкові розрахунки повинні здійснюватися банками в сумах, 
кратних найменшому номіналу грошових знаків національної 
валюти, що знаходиться в обігу, – 10 копійкам 

Про це нагадав НБУ в інструктивному листі банкам. Адже відповідні норми закладені в 
Постанові № 82. 

Порядок розрахунків з клієнтами у разі округлення монет дрібних номіналів при касових 
операціях банк визначає у внутрішніх положеннях (інструкціях). 

Банк здійснить завершальні операції по рахунку клієнта, що закривається, і за наявності 
залишку коштів перерахує його відповідно до зазначених клієнтом в заяві реквізитів або 
видасть готівкою в сумі, кратній 10 копійкам. 

За умовами договору банківського вкладу банк може перерахувати фізособі нараховані 
відсотки за вкладом (депозитом) на її поточний рахунок для поповнення вкладу (депозиту) 
або видати готівкою в сумі, кратній 10 копійкам. 

При виплаті залишку коштів готівкою при закритті рахунку або відсотків за вкладом 
(депозитом) банк може запропонувати клієнту і здійснити (з його згоди) переказ 
відповідної суми (до 10 копійок) в безготівковій формі на власний поточний рахунок 
клієнта. 

Однак необхідно враховувати, що згідно з вимогами ПКУ не передбачено сплати податків 
і обов’язкових платежів в менших сумах, ніж визначено законодавством. Банки від 
платників податків беруть готівкою суму, що дозволяє повністю оплатити податок. 

Джерело: Лист № 50-0006/500737. 

 

 ЧИ ВПРАВІ БУХГАЛТЕР НАРАХОВУВАТИ ТА ВИПЛАЧУВАТИ 
ВІДПУСКНІ ЗА МІСЯЦЬ ДО ВІДПУСТКИ, АЛГОРИТМ ЙОГО ДІЙ 
ПРИ ЗАЗНАЧЕНИХ ОБСТАВИНАХ: РОЗ’ЯСНЕННЯ ДЕРЖПРАЦІ  

Трудове законодавство вимагає від роботодавця дотримуватися мінімальних термінів 
виплати відпускних працівників – не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки  
(ст. 115 КЗпП8).  

                                                 
7
  Лист НБУ «Про порядок застосування норм Постанови № 82» від 26.09.2019 р. № 50-0006/50073 

8
  Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. 

ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА  
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Водночас граничний максимальний термін виплати законодавством не передбачається. 
Тому нараховувати та виплачувати відпускні можна і раніше: як за тиждень, так і за 
місяць до відпустки співробітника. І це не буде вважатися порушенням. 

Але необхідно пам’ятати, що відпускні зазвичай розраховуються виходячи із сум 
заробітної плати працівника за період, що передує виходу у відпустку. Розраховується 
середня зарплата працівника для оплати днів відпочинку відповідно до Порядку № 1009. 

 

 

ВАЖЛИВО 

В даному випадку необхідно врахувати, що розрахунковий період 
для обчислення середньої зарплати для оплати часу відпустки 
залежить не від місяця, в якому видали наказ про відпустку, а від 
того, в якому місяці працівник йде у відпустку 

Тому при настанні відпустки (коли буде відома фактична сума зарплати працівника в 
розрахунковому періоді) суму відпускних бухгалтер повинен перерахувати з 
урахуванням вимог Порядку № 100. 

Джерело: повідомлення ГУ Держпраці в Миколаївській області. 

 ЧИ МАЄ ПРАВО РОБОТОДАВЕЦЬ ВКАЗУВАТИ ПРАЦІВНИКУ, 
В ЯКОМУ БАНКУ ВІН ПОВИНЕН ОТРИМУВАТИ ЗАРПЛАТУ: 
РОЗ’ЯСНЕННЯ ДЕРЖПРАЦІ  

Так, за загальним правилом зарплата працівникам повинна виплачуватися за місцем їх 
роботи (ч. 4 ст. 24 Закону № 108/95-ВР10). І тільки за особистою письмовою згодою 
працівника можна виплачувати зарплату через установи банків. 

Водночас в ст. 25 Закону № 108/95-ВР забороняється будь-яким способом обмежувати 
працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених 
законодавством. 

 

 

ВИСНОВОК ДЕРЖПРАЦІ 

Роботодавці не мають законних підстав змушувати працівників 
отримувати зарплату в певній банківській установі 

Адже саме працівник є власником рахунку в банку. Він вказує рахунок і банківську 
установу, в якій бажає отримувати зарплату. 

Джерело: повідомлення ГУ Держпраці в Дніпропетровській області. 

                                                 
9
  Постанова КМУ «Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 р. № 100 

10
  Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР 
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 НЮАНСИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ ПРИ ЗАПОВНЕННІ 
ПЛАТІЖКИ НА СПЛАТУ ЄСВ  

1 жовтня 2019 р. ДПС порадувала всіх платників ЄСВ, а перш за все роботодавців, що з 
цієї дати діють виключно нові рахунки для сплати ЄСВ за стандартом IBAN. 

Як стало відомо, це пов’язано не тільки з переходом на стандарт IBAN, але й зі 
створенням органів ДПС, на ім’я яких і відкриті нові рахунки. Тому рахунки 3719, відкриті 
на ім’я головних управлінь ДФС, закриті з 01.10.2019 р. 

Таким чином, на старі рахунки з 01.10.2019 р. не можна сплачувати єдиний соціальний 
внесок, адже тоді платіж повернеться як нез’ясований. 

І ця новина «відмінно» співпала з датами виплати зарплати за вересень, які припадають 
на 1-7 жовтня. 

Так які нюанси необхідно враховувати при заповненні платіжки на сплату ЄСВ починаючи 
з 01.10.2019 р.? 

 
У полях «Отримувач» і «Код отримувача» платіжки при сплаті ЄСВ зазначайте 
найменування органу державної податкової служби та його код ЄДРПОУ. 

 
Слідкуйте за тим, що для правильного визначення реквізиту рахунку необхідно 
враховувати символ звітності, присвоєний кожній категорії платників ЄСВ (201, 202, 
203, 204, 205, 206, 207). Роботодавцям насамперед необхідно враховувати символ 
201, призначений для зарахування ЄСВ, нарахованого на суми: зарплати (22%, 
8,41%, 5,3%, 5,5%); винагороди за ЦПД; допомоги з тимчасової непрацездатності 
(22%). Цей тризначний символ відображений в розрахунковому рахунку після цифр 
3719 і ще однієї контрольної цифри. Наприклад, UA438999980000037198201022650. 

 
Оскільки маємо справу виключно з рахунками за стандартом IBAN, в реквізиті 
«Рахунок» зазначайте номер рахунку ЄСВ тільки за стандартом IBAN. А це означає, 
що у відповідній графі «Код банку» – «0». 

 

 

 

УВАГА 

Для бюджетних рахунків для сплати податків і зборів з 01.10.2019 р. 
по 31.10.2019 р. діє перехідний період, а з 01.11.2019 р. діятимуть 
рахунки з реквізитами за стандартом IBAN. Тому ПДФО та військовий 
збір у жовтні 2019 р. можна сплатити ще на старі рахунки 

На даний момент територіальні органи ДПС в областях почали розміщувати на своїх 
сайтах нові реквізити рахунків для сплати ЄСВ, які найближчим часом будуть доступні в 
довіднику. 

ПЕНСІЙНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

1 

2 

3 
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 ЩО САМЕ Є ОБ’ЄКТОМ РЕВІЗІЇ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ 
СТРАХУВАЛЬНИКІВ: ПОЯСНЕННЯ ФОНДУ СОЦСТРАХУ  

Отже, об’єктами перевірки є: 

 
протоколи засідань комісії (рішення уповноваженого) із соцстрахування 
підприємства; 

 
заяви-розрахунки для фінансування матеріального забезпечення застрахованих 
осіб за рахунок ФСС; 

 
лікарняні листи; 

 
копії посвідчень осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, учасників війни та інші 
документи, що підтверджують їх право на пільги з оплати лікарняних листів; 

 
трудові книжки та Індивідуальні відомості про застраховану особу (форма  
№ ОК-7-з) – для розрахунку тривалості страхового стажу; 

 
табелі обліку використання робочого часу, графіки змінності; 

 
розрахунково-платіжні відомості. 

Також інспектори ФСС будуть перевіряти правильність розрахунку лікарняних та 
декретних виплат, оскільки саме ці виплати є основною частиною витрат Фонду. 

Джерело: повідомлення ФСС України. 

З повагою,  

Валерій Бондар 

Генеральний директор 

HLB Ukraine 

м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3 

+38 044 291 30 10, +38 067 465 59 96 

office@hlb.com.ua, www.hlb.com.ua 

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
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