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10 грудня 2020 року м. Київ № 156 
 

 

Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті 
 

Відповідно до статей 7, 15, 40, 41, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, з метою приведення порядку здійснення безготівкових 

розрахунків у національній валюті у відповідність до вимог законодавства 

України Правління Національного банку України постановляє: 
 

1. Унести до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку 

України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), такі зміни: 
 

1) в абзаці першому пункту 3.9 глави 3 слова “або документального 

підтвердження їх сплати раніше” замінити словами та цифрами  

“/розрахункового документа на зарахування коштів у сумі цього податку на 

єдиний рахунок, визначений статтею 35
1 

Податкового кодексу України, або 

документального підтвердження його сплати раніше”; 

 

2) у главі 11: 

у пункті 11.4: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

“11.4. Стягувач для стягнення коштів оформляє не менше ніж у трьох 

примірниках інкасове доручення (розпорядження) на паперовому носії за 

формою, наведеною в додатку 8 до цієї Інструкції, або створює його в 

електронній формі. Реквізити інкасового доручення (розпорядження) 

заповнюються згідно з вимогами щодо заповнення розрахункових документів, 

що викладені в додатку 9 до цієї Інструкції.”; 

пункт доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Банк платника також приймає до виконання інкасове доручення 

(розпорядження) в електронній формі відповідно до Порядку інформаційної 

взаємодії органів Державної податкової служби України та банків у процесі 
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передачі інкасових доручень (розпоряджень) в електронній формі, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2020 року 

№ 217,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2020 року за 

№ 654/34937 (далі – Порядок № 217).”; 

абзац перший пункту 11.14 викласти в такій редакції: 

“11.14. Стягувач самостійно доставляє до банку платника лист про 

відкликання інкасового доручення (розпорядження) або надсилає його в 

електронній формі. Банк платника приймає до виконання лист про відкликання 

інкасового доручення (розпорядження) на паперовому носії, оформлений 

відповідно до вимог пункту 11.13 глави 11 цієї Інструкції, або створений та 

надісланий  в електронній формі відповідно до Порядку № 217.”. 

 

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Ольга 

Василєва) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Олексія Шабана. 

 

4. Постанова набирає чинності 01 січня 2021 року, крім підпункту 2 пункту 

1 цієї постанови, який набирає чинності 31 січня 2021 року. 

  

 

 

 

 

Голова                                            Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 57 

 

 

Аркуші погодження додаються. 


