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Державна податкова служба України


Головне управління ДПС в Одеській області
65044,  м. Одеса, вул. Семінарська, 5 
od.official@tax.gov.ua
тел.: 048-725-83-58, факс (0482) 34-68-46



 УВАГА! З 01 січня 2021 року діють нові рахунки 



         




11 січня 2021 року



З 01 січня 2021 року введені в дію нові рахунки на виконання наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1539 «Довідник місцевих бюджетів», зі змінами, з урахуванням вимог статей 2, 5 та 6 Бюджетного кодексу України, змін в адміністративно-територіальному устрої населених пунктів та/або їх перейменування, а також утворення нових районів та територіальних громад згідно з Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» і визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад відповідних областей для зарахування: 
-    податків, зборів і платежів до державного та місцевих бюджетів;  
- єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування. 
З реквізитами нових рахунків для сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також з символами рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платники мають можливість за посиланнями: 
Реквізити рахунків для сплати податків, зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів по Одеській області 
Реквізити рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Одеській області 
Символи рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Одеській області 
Довідково: Інформаційний масив щодо закріплення територіальних громад з належністю до новостворених районів, відповідно до вимог Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів" та з врахуванням Розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних грамад" по Одеській області. 
Звертаємо увагу! При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином: 
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; сплата єдиного внеску 
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1 – службовий код ("*"); 
2 – код виду сплати ("101" – Сплата суми єдиного внеску); 
3 – код за ЄДРПОУ  платника, який здійснює сплату; 
4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу; 
5 – не заповнюється; 
6 – не заповнюється; 
7 – не заповнюється. 
Офіційний веб-портал Державної податкової служби  України:  tax.gov.ua
Інформаційно-довідковий департамент  ДПС України: 0-800-501-007 .
«Гаряча лінія» ДПС України: «Пульс»: 0-800-501-007  (напрямок  «4»)
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2»)
  

