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ЄДИНИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ РАХУНОК

Мета: СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ
ПЛАТЕЖІВ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ
Рамкові стандарти
ВМО
Законодавство ЕС
Митний кодекс
України,
стаття 298
Наказ
Міністерства
фінансів України
від 01.11.2017
№ 898

• Митними адміністраціями
справляння митних платежів
здійснюється централізовано
• Суми платежів підлягають сплаті
платником податків безпосередньо
на єдиний казначейський рахунок
• Переведення підприємств на
обслуговування через «єдиний рахунок»
здійснюється поетапно:

Приведення
у
відповідність
до
законодавства

• на перехідний період, з до 15 квітня 2019
року - за рішенням підприємства

• з 16 квітня 2019 року - на постійній основі
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ПІДПРИЄМСТВА

Виписки
з рахунків
on - line

Єдиний
рахунок
Казначейство

ДФС України
АСМО
«Інспектор»

Картка –
особовий
рахунок
суб’єкта ЗЕД

Київськ
а міська

Митне
оформлення
товарів

Київська

Митниці
ДФС

Одеська

………
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Переваги для бізнесу:
Зменшення часу
митного
оформлення
товарів

• Розроблена нова система інформаційної взаємодії ДФС
та Казначейства на центральному рівні за прямими
каналами зв’язку
• Інформація про зарахування коштів платника на єдиний
рахунок поступає в АСМО «Інспектор» ДФС у режимі
онлайн

Вільний вибір
місця оформлення

• Кошти обліковуються в одній картці-особовому рахунку
суб’єкта ЗЕД
• АСМО «Інспектор» дозволяє здійснювати митне
оформлення із використанням зазначених коштів у
будь-якій митниці

Оптимізація
фінансів
підприємства

• У разі здійснення митного оформлення товарів
підприємством у декількох митниць відпадає
необхідність перерахування коштів підприємства на
депозитні рахунки багатьох митниць
• Без втрат часу на повернення зазначених коштів у разі
зміни місця митного оформлення
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Переведення підприємств на обслуговування через єдиний
рахунок «Пілотний проект»

Наказ ДФС «Про запровадження пілотного проекту» від 10.01.2019 № 14

І фаза
(23.01.2019 - 17.02.2019)

ІІ фаза
(18.02.2019 – 15.03.2019)

Митне оформлення товарів Київською
та Київською міською митницями

Митне оформлення товарів будьякою митницею

Окремі підприємства, за рішенням
цих підприємств

Всі підприємства, які прийняли
рішення про участь у пілотному
проекті

За письмовим зверненням та у разі
надходження коштів на «єдиний
рахунок»
з 23.01 по 17.02.2019 на «єдиний рахунок» надійшло понад
156 млн. грн. коштів авансових платежів;
- здійснено митне оформлення 367 митних декларацій
Київською та Київською міською митницями;
- успішно здійснено перерахування коштів до Державного
бюджету України понад 84 млн. грн.;
- прийняли участь 59 суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності.

У разі надходження коштів на
«єдиний рахунок»
з 18.02 по 15.03.2019 р. на «єдиний рахунок» зараховано
понад 5 млрд. грн., здійснено митне оформлення всіма

митницями ДФС та перераховано до Держбюджету понад
3 млрд. грн.
За час проведення пілотного проекту, у якому брали участь
близько 2 тис. суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, до
державного бюджету перераховано близько 4 млрд. грн.
митних платежів.
На сьогодні близько 90 % митних оформлень проходить через
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єдиний казначейський рахунок.
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Етапи переведення підприємств на обслуговування через єдиний рахунок
Наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2017 № 898
І етап
з 23.01.2019 по 17.03.2019
Пілотний проект

ІІ етап
з 18.03.2019 по 15.04.2019

ІІІ етап
з 16.04.2019

Зарахування авансових
платежів від підприємств
припиняється

Повернення залишків
коштів авансових
платежів у порядку та
строки, визначені
законодавством

23.01.2019-17.02.2019 18.02.2019- 15.03.2019

Депозитні
рахунки
митниці

«Єдиний
рахунок»
ДФС

І фаза
ІІ фаза
Перерахування авансових платежів –
за рішенням підприємства
Використання для сплати (забезпечення
сплати) митних платежів - за рішенням
підприємства

Використання для сплати
(забезпечення сплати)
митних платежів залишків
коштів

Перерахування авансових платежів за рішенням підприємства

Зарахування авансових
платежів від підприємств

Використання для сплати (забезпечення
сплати) митних платежів - за рішенням
підприємства

Використання для сплати
(забезпечення сплати)
митних платежів

Адміністрування
митних платежів при
митному оформленні
товарів
підприємствами на
постійній основі
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Зміни до нормативно-правових актів в частині регулювання
повернення авансових платежів (передоплати) і помилково
та/або надміру сплачених сум митних платежів з ЄКР

Наказ Міністерства фінансів України
від 18.07.2017 №643

Наказ Міністерства фінансів України від 18.07.2017
№643 (із змінами і доповненнями, внесеним наказом
МФУ від 22.02.2019 № 80, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за
№ 283/33254). Набере чинності 12.04.2019 після
опублікування в ІБ «Офіційний вісник України» № 28
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Порядок повернення авансових
платежів (передоплати) з ЄКР

Кошти суб’єкта
(1 день з дня
отримання
реєстрів)

СУБ’ЄКТ
ЗЕД

Електронна заява на
повернення.
Заповняється через
QDPro, MDOffice.
(1095 днів з дня
зарахування) – в
процесі розробки

Крок 2

ДЕРЖАВНА
КАЗНАЧЕЙСЬКА
СЛУЖБА
УКРАЇНИ

Реєстр належних до
повернення коштів
авансових платежів
(8 днів з дня отримання
підрозділом заяви)

Письмова заява на
повернення
(1095 днів з дня
зарахування)
паперова або подана
через електронний
кабінет платника в
установленому
порядку

Обов’язкова
наявність ЕЦП
керівника та
бухгалтера

Обов’язкова
наявність
підпису
керівника та
печатки

ДЕРЖАВНА
ФІСКАЛЬНА
СЛУЖБА
УКРАЇНИ
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Порядок повернення помилково та/або надміру
сплачених сум митних, інших платежів та пені з
державного бюджету, зарахованих з ЄКР

Кошти суб’єкта
(5 робочих днів)

ДЕРЖАВНА
КАЗНАЧЕЙСЬКА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

СУБ’ЄКТ
ЗЕД

Заява на
повернення
(1095 днів з дня
зарахування)

Крок 2

Реєстр належних до
повернення коштів авансових
платежів (не пізніше за 5
робочих днів до закінчення
20 денного строку з дня
подання заяви)

МИТНИЦЯ ДФС,
де було здійснено
митне оформлення
ВМД, по якій
перераховувались
кошти до бюджету
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Статтею 299 Митного кодексу України визначено, що
на вимогу платника податків орган доходів і зборів
зобов'язаний надати йому письмову інформацію про
використання коштів, унесених ним як авансові
платежі, не пізніше 30 днів з дня отримання такої
вимоги. У разі незгоди платника податків з
інформацією органу доходів і зборів здійснюється
спільна звірка використання зазначених коштів.
Результати такої звірки оформлюються актом за
формою, затвердженою центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику. Один
примірник такого акта після його підписання
надається платнику податків.
Відповідно до пункту 12 розділу III Порядку
перерахування до державного бюджету митних та
інших платежів, які вносяться до/або під час митного
оформлення, затвердженого наказом Мінфіну від
01.11.2017 №898, запити підприємств про рух коштів
платника на депозитному рахунку 3734, відкритого на
ім’я ДФС, направляються до ДФС шляхом
надсилання електронного повідомлення.
Адреса електронної пошти ДФС, на яку
направляються запити про рух коштів, розміщується
на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці/Контакти/.

Акт
про звірення залишків сум коштів передоплати на єдиному
рахунку
за станом на _________
Найменування платника – юридичної особи або П.І.Б.
платника-фізичної особи ___________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника-юридичної особи
або ідентифікаційний номер
за ДРФО (за наявності) ______________
у грн.
Залишок
Дані ДФС
коштів Надходжен Списано
передопла ня коштів
за ВМД,
ти за
на
МД-1
станом на відповідни
(іншим
________ й рахунок документо
м)
1
2
3

Дані платника податків
Перерахова Списано
но коштів
за ВМД,
на
МД-1,
відповідно
(іншим
му рахунку документо
ДФС
м)
4
5

Сума залишку коштів передоплати за станом на _______
Підпис платника податків
П.І.Б. та підпис відповідальної особи ДФС
11

ЄДИНИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ РАХУНОК

(044) 247 26 29;
(044) 247 26 28;
(044) 247 26 21;
(044) 247 27 13;
(044) 247 28 49.
28 49.
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