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ЄДИНИЙ  КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ  РАХУНОК 

Мета: СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ 

ПЛАТЕЖІВ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ 

• Митними адміністраціями справляння 
митних платежів здійснюється 
централізовано 

Рамкові стандарти 
ВМО 

Законодавство ЕС 

• Суми платежів підлягають сплаті платником 
податків безпосередньо на єдиний 
казначейський рахунок 

Митний кодекс 
України,  

стаття 298 

• Переведення підприємств на 
обслуговування через «єдиний рахунок» 
здійснюється поетапно: 

•  перехідний період: до 15 квітня 2019 р. - 
за рішенням підприємства 

• на постійній основі: з 16 квітня 2019 р. 

Наказ  
Міністерства 

фінансів України від 
01.11.2017  

№ 898 
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Суб'єкт 
ЗЕД 

…… 

митниця  

3734 

……. 

митниця 
3734  

……. 
митниця 

3734 

……. 

 митниця  

3734 

Перерахування коштів 

Повернення коштів 

ДІЮЧА СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ 
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Єдиний 
рахунок 

…… 
митниця 

3734 ……. 

митниця 
3734  

……. 
митниця 

3734 
…… 

митниця  

3734 

СУБ’ЄКТ 
ЗЕД 

Перерахування коштів 

Повернення коштів 

ЄДИНИЙ РАХУНОК 
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ЄДИНИЙ  КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ  РАХУНОК 

Переваги для бізнесу: 

• 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 

Зменшення часу 
митного 

оформлення 
товарів 

• Кошти обліковуються в одній картці-особовому  рахунку 
суб’єкта ЗЕД 

• АСМО «Інспектор» дозволяє здійснювати митне 
оформлення із використанням зазначених коштів у 
будь-якій митниці 

Вільний вибір 
місця оформлення 

• При здійсненні митного оформлення товарів 
підприємством у декількох митницях відпадає 
необхідність перерахування коштів підприємства на 
депозитні рахунки багатьох митниць 

• Економія часу на повернення зазначених коштів у разі 
зміни місця митного оформлення 

Оптимізація 
фінансів 

підприємства 
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ЄДИНИЙ  КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ  РАХУНОК 

Визначення 

рахунків: 

Зарахування авансових платежів 
(передоплати), що вносяться 
підприємствами до/або під час 
митного оформлення 

Зарахування авансових платежів 
(передоплати), що вносяться 
громадянами до/або під час митного 
оформлення, а також для 
зарахування інших платежів у 
національній валюті, які сплачуються 
не з сум авансових платежів 
(передоплати) 

«Єдиний  

рахунок»  

ДФС  

3734 

Депозитні  

рахунки  

митниць  

3734 
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ЄДИНИЙ  КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ  РАХУНОК 

Переведення підприємств на обслуговування через 

єдиний рахунок «Пілотний проект» 

І фаза 
 (23.01.2019 - 17.02.2019) 

Митне оформлення товарів Київською 
та Київською міською митницями 

Окремі підприємства (за рішенням 
цих підприємств) 

За письмовим зверненням та у разі 
надходження коштів на «єдиний 

рахунок» 

ІІ фаза  
(18.02.2019 – 15.03.2019) 

Митне оформлення товарів будь-
якою митницею 

Всі підприємства, які прийняли 
рішення про участь у пілотному 

проекті  

У разі надходження коштів на 
«єдиний рахунок» 

Мета:  Напрацювання практичного досвіду митного оформлення товарів зі сплатою 

митних платежів через єдиний рахунок 

 Удосконалення процедури адміністрування митних платежів на законодавчому рівні 

Підвищення рівня автоматизації справляння митних платежів 

Побудова прозорих комунікацій з бізнесом  
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ЄДИНИЙ  КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ  РАХУНОК 

Етапи переведення підприємств  

на обслуговування через єдиний рахунок   
  І етап ІІ етап ІІІ етап 

  з 23.01.2019 по 17.03.2019  з 18.03.2019 по 15.04.2019 з 16.04.2019 

Пілотний проект 
23.01.2019-17.02.2019  18.02.2019- 15.03.2019 

І фаза ІІ фаза 

Депозитні 

рахунки 

митниці 

Перерахування авансових платежів –  

за рішенням підприємства 

Зарахування авансових 

платежів від підприємств 

припиняється 

Повернення залишків 

коштів авансових 

платежів у порядку та 

строки, визначені 

законодавством Використання для сплати (забезпечення 

сплати) митних платежів - за рішенням 

підприємства 

Використання для сплати 

(забезпечення сплати) 

митних платежів залишків 

коштів 

«Єдиний 

рахунок» 

ДФС 

Перерахування авансових платежів -  

за рішенням підприємства 

Зарахування авансових 

платежів від підприємств 

Адміністрування 

митних платежів при 

митному оформленні 

товарів 

підприємствами на 

постійній основі 

Використання для сплати (забезпечення 

сплати) митних платежів - за рішенням 

підприємства 

Використання для сплати 

(забезпечення сплати) 

митних платежів 


