
Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11010100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA058999980333139340000020629 11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника 
податку у вигляді заробітної плати

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11010200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA898999980333159346000020629 11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11010400 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA418999980333179342000020629 11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника 
податку інших ніж заробітна плата

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11010500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA118999980333109341000020629 11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 
декларування

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11010501 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA498999980333109338000020629 11010501

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами, які не підлягають 
обов’язковому декларуванню

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11010600 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA708999980334149863000020629 11010600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від 
зайняття підприємницькою діяльністю, 
нарахований до 1 січня 2012 року

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11010800 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA468999980313010175000020629 11010800

Податок на доходи фізичних осіб із доходу у 
вигляді процентів

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11011000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA378999980313070063000020629 11011000 Військовий збір

Шановні мешканці та платники податків !!!!! 
Безлюдівська селищна рада надає перелік актуальних                                                                   

бюджетних рахунків  для сплати податків  



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11011001 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA688999980313090137000020629 11011001

Військовий збір, що сплачується фізичними 
особами за результатами річного декларування

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11020100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA838999980313060002000020629 11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, 
що перебувають у державній власності

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11020200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA288999980334139860000020629 11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності (АРК, області, 
міст Києва та Севастополя)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11020201 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA348999980334109861000020629 11020201

Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності (району)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11020202 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA678999980334119806000020629 11020202

Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 
(міської/селищної/сільської територіальної 
громади)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11020300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA558999980333109312000020629 11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за 
участю іноземних інвесторів

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11020400 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA858999980333179313000020629 11020400

Податок на прибуток від здійснення 
букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому 
числі казино)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11020500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA918999980333149314000020629 11020500 Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11020600 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA978999980333119315000020629 11020600

Податок на прибуток банківських організацій, 
включаючи філіали аналогічних організацій, 
розташованих на території України

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11020700 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA308999980333189316000020629 11020700

Податок на прибуток страхових організацій, 
включаючи філіали аналогічних організацій, 
розташованих на території України



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11021000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA428999980333129318000020629 11021000

Податок на прибуток підприємств, який 
сплачують інші платники

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11021600 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA408999980333169323000020629 11021600

Податок на прибуток фінансових установ, 
включаючи філіали аналогічних організацій, 
розташованих на території України, за винятком 
страхових організацій

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11022000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA848999980313141219000020629 11022000

Податок на прибуток підприємств 
електроенергетичної, нафтогазової, вугільної 
галузей, що залучається до розрахунків на 
виконання положень частини другої статті 21 
Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік»

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11024700 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA768999980313080176000020629 11024700

Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що 
здійснюють діяльність з випуску та проведення 
державних лотерей

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/11024800 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA918999980313020068000020629 11024800

Податок на дохід, отриманий від  букмекерської 
діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/12020900 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA978999980334189807000020629 12020900

Податок з власників наземних, водних 
транспортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13010100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA088999980333109354000020629 13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13010200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA028999980314080502000020629 13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім  рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13010300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA088999980314050503000020629 13010300

Надходження сум реструктурованої 
заборгованості  рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13020100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA508999980333119357000020629 13020100

Рентна плата  за спеціальне використання води 
(крім  рентної плати  за спеціальне використання 
води водних об'єктів місцевого значення)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13020200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA148999980314020504000020629 13020200

Рентна плата за спеціальне використання води 
водних об'єктів місцевого значення

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13020401 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA868999980333159359000020629 13020401

Надходження рентної плати за спеціальне 
використання води від підприємств житлово-
комунального господарства (за платежами, що 
розподіляються між державним та місцевими 
бюджетами

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13020600 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA428999980333189361000020629 13020600

Рентна плата за спеціальне використання води в 
частині використання поверхневих вод для 
потреб водного транспорту (крім стоянкових і 
службово-допоміжного флотів)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13030100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA968999980333139366000020629 13030100

Рентна плата за користування надрами для 
видубування інших корисних копалин 
загальнодержавного значення

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13030700 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA958999980333189390000020629 13030700

Рентна плата за користування надрами для 
видобування нафти

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13030800 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA048999980333159391000020629 13030800

Рентна плата за користування надрами для 
видобування природного газу

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13030900 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA108999980333129392000020629 13030900

Рентна плата за користування надрами для 
видобування газового конденсату

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13031100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA808999980313060015000020629 13031100

Рентна плата за користування надрами для 
видобування нафти, що нарахована до 1 січня 
2018 року, погашення податкового боргу та 
повернення  помилково або надміру сплачених 
сум до 31 грудня 2017 року



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13031200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA868999980313030016000020629 13031200

Рентна плата за користування надрами для 
видобування природного газу, що нарахована до 
1 січня 2018 року, погашення податкового боргу 
та повернення  помилково або надміру сплачених 
сум до 31 грудня 2017 року

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13031300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA928999980313000017000020629 13031300

Рентна плата за користування надрами для 
видобування газового конденсату, що нарахована 
до 1 січня 2018 року, погашення податкового 
боргу та повернення  помилково або надміру 
сплачених сум до 31 грудня 2017 року

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13040100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA568999980314030507000020629 13040100

Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого 
значення

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13040100

37874947 Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA568999980314030507000020629 13040100 Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого 
значення

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13040200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA928999980314070509000020629 13040200

Рентна плата  за користування надрами в цілях, 
не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13040200

37874947 Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA928999980314070509000020629 13040200 Рентна плата  за користування надрами в цілях, 
не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13060000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA288999980313070199000020629 13060000

Рентна плата за користування радіочастотним 
ресурсом України

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/13070200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA138999980334169898000020629 13070200

Плата за спеціальне використання рибних та 
інших водних ресурсів

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14020100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA878999980313040035000020629 14020100 Спирт

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14020200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA938999980313010036000020629 14020200 Лікеро-горілчана продукція



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14020300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA268999980313080037000020629 14020300

Виноробна продукція, для виробництва якої не 
використовується спирт етиловий

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14020400 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA328999980313050038000020629 14020400 Пиво

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14020600 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA388999980313020039000020629 14020600

Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що 
використовуються в електронних сигаретах

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14020800 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA918999980313151212000020629 14020800 Транспортні засоби

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14021000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA238999980313080147000020629 14021000 Кузови для моторних транспортних засобів

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14021300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA828999980313050177000020629 14021300 Електрична енергія

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14021900 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA538999980333119344000020629 14021900 Пальне

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14022000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA878999980313010159000020629 14022000

Інші підакцизні товари вітчизняного 
виробництва

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14022300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA888999980313020178000020629 14022300

Виноробна продукція, для виробництва якої 
використовується спирт етиловий

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14030200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA368999980313060044000020629 14030200 Лікеро-горілчана продукція

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14030300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA428999980313030045000020629 14030300 Виноробна продукція



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14030400 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA488999980313000046000020629 14030400 Пиво

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14030600 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA788999980313070047000020629 14030600

Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що 
використовуються в електронних сигаретах

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14040000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA558999980314080531000020629 14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14060100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA838999980313030029000020629 14060100

Податок на додану вартість із вироблених в 
Україні товарів (робіт, послуг)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14060400 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA518999980313000033000020629 14060400

Податок на додану вартість із імпортованих на 
територію України робіт, послуг

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14060900 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA888999980313050151000020629 14060900

Податок на додану вартість 
сільськогосподарських підприємств за 
операціями з сільськогосподарськими 
товарами/послугами (крім операцій із зерновими 
і технічними культурами та операцій з 
продукцією тваринництва)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14061000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA428999980313000169000020629 14061000

Податок на додану вартість 
сільськогосподарських підприємств за 
операціями із зерновими і технічними 
культурами

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/14061100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA958999980313030171000020629 14061100

Податок на додану вартість 
сільськогосподарських підприємств за 
операціями з продукцією тваринництва

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/16012200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA078999980334169827000020629 16012200 Місцеві податки, нараховані до 1 січня 2011 року

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18010100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA968999980314080612000020629 18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об’єктів житлової 
нерухомості



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18010200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA538999980314030617000020629 18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами,  які є власниками об’єктів житлової 
нерухомості

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18010300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA548999980314070512000020629 18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18010400 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA608999980314040513000020629 18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18010500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA658999980334159811000020629 18010500 Земельний податок з юридичних осіб

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18010600 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA718999980334129812000020629 18010600 Орендна плата з юридичних осіб

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18010700 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA048999980334199813000020629 18010700 Земельний податок з фізичних осіб

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18010900 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA168999980334139815000020629 18010900 Орендна плата з фізичних осіб

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18011000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA598999980314000715000020629 18011000 Транспортний податок з фізичних осіб

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18011100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA898999980314070716000020629 18011100 Транспортний податок з юридичних осіб

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18020100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA588999980334179888000020629 18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18020200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA648999980334149889000020629 18020200

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений фізичними особами

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18030100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA878999980334109890000020629 18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18030200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA208999980334179891000020629 18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18050300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA148999980314020698000020629 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18050400 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA448999980314090699000020629 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/18050500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA048999980314070664000020629 18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників,  у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/19010100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA488999980333159362000020629 19010100

Екологічний податок, який справляється за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами забруднення 
(за винятком викидів в атмосферне повітря 
двоокису вуглецю)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/19010200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA548999980333129363000020629 19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти 

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/19010300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA848999980333199364000020629 19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів 
як вторинної сировини 

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/19011000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA308999980313060167000020629 19011000

Екологічний податок, який справляється за 
викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю 
стаціонарними джерелами забруднення



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/19060100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA258999980313070018000020629 19060100

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/19090500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA538999980313020071000020629 19090500 Податки та збори, не віднесені до інших категорій

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/19090500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA028999980314050529000020629 19090500 Податки та збори, не віднесені до інших категорій

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21010100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA958999980313030074000020629 21010100

Частина чистого прибутку (доходу) 
господарських організацій (державних унітарних 
підприємств та їх об’єднань), що вилучається до 
державного бюджету відповідно до закону

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21010300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA548999980334199855000020629 21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об’єднань, що 
вилучається до відповідного місцевого бюджету 
(комунальної власності АРК, області, міст Києва 
та Севастополя)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21010301 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA668999980334139857000020629 21010301

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного місцевого бюджету 
(комунальної власності району)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21010302 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA648999980334179862000020629 21010302

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного місцевого бюджету 
(комунальної власності 
міської/селищної/сільської територіальної 
громади)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21010500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA768999980313080079000020629 21010500

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних капіталах 
яких є державна власність



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21010600 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA328999980313151209000020629 21010600

Надходження від погашення податкового боргу, в 
тому числі реструктуризованого або 
розстроченого (відстроченого), із сплати частини 
чистого прибутку (доходу) державних унітарних 
підприємств та їх об’єднань, що вилучається до 
державного бюджету відповідно д

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21011100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA408999980313171221000020629 21011100

Надходження від підприємств 
електроенергетичної, нафтогазової, вугільної 
галузей із сплати частини чистого прибутку 
(доходу) державних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, який вилучається до державного 
бюджету відповідно до закону, що залучаються до 
ро

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21080500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA548999980313030090000020629 21080500 Інші надходження

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21080500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA068999980314060535000020629 21080500 Інші надходження

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21080600 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA288999980313070102000020629 21080600

Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну 
державі, підприємству, установі, організації

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21080900 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA408999980313010104000020629 21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства 
про патентування, за порушення норм 
регулювання обігу готівки та про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21080900 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA108999980314070541000020629 21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства 
про патентування, за порушення норм 
регулювання обігу готівки та про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21081000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA708999980313080105000020629 21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання 
зобов'язань та штрафні санкції за порушення 
вимог валютного законодавства

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21081100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA768999980313050106000020629 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21081100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA168999980314040542000020629 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21081500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA178999980314050561000020629 21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/21081900 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA048999980313000075000020629 21081900

Штрафні (фінансові) санкції за порушення 
установленого законодавством порядку 
проведення розрахункових операцій із 
застосуванням реєстраторів розрахункових 
операцій та/або програмних реєстраторів 
розрахункових операцій, у тому числі для 
перерахування поку

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22010300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA898999980313060170000020629 22010300

Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22010300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA698999980314010501000020629 22010300

Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22010500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA268999980334149892000020629 22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту 
етилового, коньячного і плодового та зернового 
дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, 
біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів та рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22010600 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA328999980334119893000020629 22010600

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі 
спиртом етиловим, спиртом етиловим 
ректифікованим виноградним, спиртом етиловим 
ректифікованим плодовим

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22011000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA688999980334159895000020629 22011000

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі 
алкогольними напоями, тютюновими виробами 
та рідинами, що використовуються в 
електронних сигаретах

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22011100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA688999980334129825000020629 22011100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями, тютюновими виробами 
та рідинами, що використовуються в 
електронних сигаретах

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22013100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA228999980334109816000020629 22013100 Плата за ліцензії на виробництво пального 

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22013200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA208999980334149821000020629 22013200

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі 
пальним

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22013300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA568999980334189823000020629 22013300

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі 
пальним

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22013400 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA198999980334109829000020629 22013400 Плата за ліцензії на право зберігання пального

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22080100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA908999980313070092000020629 22080100

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22080200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA968999980313040093000020629 22080200

Надходження від орендної плати за користування 
майном бюджетних установ

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22080300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA058999980313010094000020629 22080300

Надходження від орендної плати за користування 
іншим державним майном



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22090100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA188999980314000537000020629 22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому числі 
за оформлення документів на спадщину і 
дарування

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22090200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA508999980314060700000020629 22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22090300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA568999980314030701000020629 22090300

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням 
патентів на об'єкти права інтелектуальної 
власності, підтриманням їх чинності та 
передаванням прав їхніми власниками

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22090400 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA488999980314070538000020629 22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів (посвідок) 
та паспортів громадян України

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22090500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA548999980314040539000020629 22090500

Надходження сум реструктурованої 
заборгованості зі сплати державного мита

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22150100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA468999980313040051000020629 22150100

Портовий (адміністративний) збір (за винятком 
портового (адміністративного) збору) що 
надходить від риболовних портів)

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/22150200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA528999980313010052000020629 22150200

Портовий (адміністративний) збір, що надходить 
від риболовних портів

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/24010200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA218999980313060109000020629 24010200

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, 
конфіскованих за матеріалами правоохоронних 
та інших уповноважених органів

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/24060300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA258999980313070115000020629 24060300 Інші надходження

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/24060300 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA528999980314080544000020629 24060300 Інші надходження



Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/24060500 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA318999980313040116000020629 24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на 
рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних 
напоїв у межах України

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/24062100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA568999980333119331000020629 24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/24130100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA778999980313090195000020629 24130100

Збір на соціально-економічну компенсацію 
ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження, що сплачується експлуатуючими 
організаціями ядерних установок

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/24130200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA838999980313060196000020629 24130200

Збір на соціально-економічну компенсацію 
ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження, що сплачується підприємствами з 
видобування і переробки уранових руд 

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/24140200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA338999980313060154000020629 24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів 
з дорогоцінних металів на клеймування 
державним пробірним клеймом до казенних 
підприємств пробірного контролю

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/31010100 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA288999980313040129000020629 31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками 
історії та культури, майна, одержаного державою 
в порядку спадкування чи дарування

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/31010200 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA148999980314050574000020629 31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а також валютні 
цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/31020000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.) UA518999980313000130000020629 31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Безлюдівська 
селищна ТГ

ГУК Харків 
обл/СТГ 
Безлюдiв/31020000 37874947

Казначейство 
України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     UA618999980314050532000020629 31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння



ПРИКЛАДИ 
заповнення розрахункових документів  для сплати на бюджетні/небюджетні рахунки 

 
Під час заповнення полів не допускаються пропуски (пробіли) між цифрами та службовими знаками, між словами та службовими знаками 
 
1. Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу" в розрахунковому документі під час сплати податків, зборів, платежів до бюджету: 
1) сплата підприємством "Прилад" суми грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, що має податковий номер 30110239: 

* ;101 ;30110239 ;податок на прибуток за 2 кв. ; ; ; 

1  2  3  4  5  6  7  

✓ 1 - службовий код ("*"); 
✓ 2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податків і зборів / єдиного внеску); 
✓ 3 - податковий номер платника податків, за якого здійснюється сплата (підприємство "Прилад", що має податковий номер 30110239); 
✓ 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу; 
✓ 5 - не заповнюється; 
✓ 6 - не заповнюється; 
✓ 7 - не заповнюється; 

 

 2. Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа під час сплати єдиного внеску:Сплата суми єдиного внеску 
підприємством "Маяк", що має податковий номер 20120559:  

* ;101 ;20120559 ;єдиний внесок за травень ; ; ; 

1  2  3  4  5  6  7  

✓ 1 - службовий код ("*"); 
✓ 2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податків і зборів / єдиного внеску); 
✓ 3 - податковий номер платника єдиного внеску, який здійснює сплату (підприємство "Маяк", що має податковий номер 20120559); 
✓ 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу; 
✓ 5 - не заповнюється; 
✓ 6 - не заповнюється; 
✓ 7 - не заповнюється; 

 
 



 
 

ПРИКЛАДИ 
заповнення розрахункових документів для сплати на бюджетні /небюджетні рахунки та на єдиний рахунок 

(у разі наявності у громаді платників, які використовуються для сплати податків єдиний рахунок). 

Під час заповнення полів не допускаються пропуски (пробіли) між цифрами та службовими знаками, між словами та службовими знаками 

1.Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу" для стягнення територіальними органами ДПС з підприємства "Літосфера", яке має податковий 
номер 00993390, коштів у рахунок погашення податкового боргу на єдиний рахунок із зазначенням визначення одержувача: 

25000,00 ;00993390 ;11021000 ; ;UA9889999800000331136009050009 ;37979758 ; ; ; ; ;стягнення 
податкового 

боргу за 
рішенням суду 

від 20.01.2020 N 
910/784/19 

; ;F ;# 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

✓ 1 - заповнюється сума коштів, яка стягується з платника податків на єдиний рахунок у рахунок погашення податкового боргу; 
✓ 2 - заповнюється податковий номер платника податків, з рахунку якого здійснюється стягнення податкового боргу; 
✓ 3 - заповнюється код класифікації доходів бюджету, на який спрямовуються кошти; 
✓ 4 - не заповнюється; 
✓ 5 - заповнюється номер бюджетного рахунку для зарахування коштів до відповідного бюджету; 
✓ 6 - заповнюється код одержувача; 
✓ 7 - не заповнюється; 
✓ 8 - не заповнюється; 
✓ 9 - не заповнюється; 
✓ 10 - не заповнюється; 
✓ 11 - заповнюється роз'яснювальна інформація про призначення платежу; 
✓ 12 - не заповнюється; 
✓ 13 - заповнюється код ознаки платежу "F" - стягнуто територіальними органами ДПС під час вжиття заходів з погашення податкового боргу; 
✓ 14 - заповнюється символьний знак "#". 

 


