
Додаток до листа №248/7/14-29-07-02-20

Перелік рахунків,
відкритих на ім’я органів ДФС України в органах Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 

3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» 

що введуться в дію з 02 травня 2019 року

№ з/п Район Рахунок Назва отримувача Код банку Код ДПІ Назва

1 м.Очаків 37191201001407 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./М.ОЧАКІВ 899998 1407 71010000 Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непрацездатності 

2 м.Очаків 37190202001407 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./М.ОЧАКІВ 899998 1407 71020000 Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв                       йськовослужбовцiйськовослужбовцiв                       в                       

3 м.Очаків 37199203001407 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./М.ОЧАКІВ 899998 1407 71030000 Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiйськовослужбовцiв                       в-вихов.  у сист. загальнооб. держ. пенс. страх.       

4 м.Очаків 37198204001407 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./М.ОЧАКІВ 899998 1407 71040000 Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльністьiйськовослужбовцiв                       з.осiйськовослужбовцiв                       б - пiйськовослужбовцiв                       дпр, у т.ч. якiйськовослужбовцiв                        обрали спр. сист. оподатк.та осiйськовослужбовцiв                       б, якiйськовослужбовцiв                        проводять незалежну профiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльність. дiйськовослужбовцiв                       яльність

5 м.Очаків 37197205001407 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./М.ОЧАКІВ 899998 1407 71050000 Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльністьiйськовослужбовцiв                       з.осiйськовослужбовцiв                       б-пiйськовослужбовцiв                       дп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл

6 м.Очаків 37196206001407 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./М.ОЧАКІВ 899998 1407 71060000 Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльністьiйськовослужбовцiв                       з.осiйськовослужбовцiв                       б-пiйськовослужбовцiв                       дприємцiйськовослужбовцiв                       в,у системiйськовослужбовцiв                        загальн.держ.соц.страх.вiйськовослужбовцiв                       д нещ. випадку на виробн.та профiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльність.захвор 

7 м.Очаків 37195207001407 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./М.ОЧАКІВ 899998 1407 71070000 Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльністьiйськовослужбовцiв                       з.осiйськовослужбовцiв                       б-пiйськовослужбовцiв                       дпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн

8 м.Очаків 37194208001407 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./М.ОЧАКІВ 899998 1407 71080000 Добровiйськовослужбовцiв                       льна участь у системiйськовослужбовцiв                         загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiйськовослужбовцiв                       ття                       

9 м.Очаків 37193209001407 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./М.ОЧАКІВ 899998 1407 71090000 Добровiйськовослужбовцiв                       льна участь у системiйськовослужбовцiв                        загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностiйськовослужбовцiв                           

10 м.Очаків 37193210001407 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./М.ОЧАКІВ 899998 1407 71100000 Добровiйськовослужбовцiв                       льна участь у системiйськовослужбовцiв                        загальнооб.держ.соц.страх.вiйськовослужбовцiв                       д нещасного випадку на виробництвiйськовослужбовцiв                                

1 Очаківський  р-н 37194201001426 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./ОЧАКІВС.Р-Н 899998 1426 71010000 Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непрацездатності 

2 Очаківський  р-н 37193202001426 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./ОЧАКІВС.Р-Н 899998 1426 71020000 Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв                       йськовослужбовцiйськовослужбовцiв                       в                       

3 Очаківський  р-н 37192203001426 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./ОЧАКІВС.Р-Н 899998 1426 71030000 Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiйськовослужбовцiв                       в-вихов.  у сист. загальнооб. держ. пенс. страх.       

4 Очаківський  р-н 37191204001426 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./ОЧАКІВС.Р-Н 899998 1426 71040000 Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльністьiйськовослужбовцiв                       з.осiйськовослужбовцiв                       б - пiйськовослужбовцiв                       дпр, у т.ч. якiйськовослужбовцiв                        обрали спр. сист. оподатк.та осiйськовослужбовцiв                       б, якiйськовослужбовцiв                        проводять незалежну профiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльність. дiйськовослужбовцiв                       яльність

5 Очаківський  р-н 37190205001426 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./ОЧАКІВС.Р-Н 899998 1426 71050000 Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльністьiйськовослужбовцiв                       з.осiйськовослужбовцiв                       б-пiйськовослужбовцiв                       дп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл

6 Очаківський  р-н 37199206001426 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./ОЧАКІВС.Р-Н 899998 1426 71060000 Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльністьiйськовослужбовцiв                       з.осiйськовослужбовцiв                       б-пiйськовослужбовцiв                       дприємцiйськовослужбовцiв                       в,у системiйськовослужбовцiв                        загальн.держ.соц.страх.вiйськовослужбовцiв                       д нещ. випадку на виробн.та профiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльність.захвор 

7 Очаківський  р-н 37198207001426 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./ОЧАКІВС.Р-Н 899998 1426 71070000 Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльністьiйськовослужбовцiв                       з.осiйськовослужбовцiв                       б-пiйськовослужбовцiв                       дпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн

8 Очаківський  р-н 37197208001426 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./ОЧАКІВС.Р-Н 899998 1426 71080000 Добровiйськовослужбовцiв                       льна участь у системiйськовослужбовцiв                         загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiйськовослужбовцiв                       ття                       

9 Очаківський  р-н 37196209001426 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./ОЧАКІВС.Р-Н 899998 1426 71090000 Добровiйськовослужбовцiв                       льна участь у системiйськовослужбовцiв                        загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностiйськовослужбовцiв                           

10 Очаківський  р-н 37196210001426 39394277 ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ОЧАКІВЙ ОБ./ОЧАКІВС.Р-Н 899998 1426 71100000 Добровiйськовослужбовцiв                       льна участь у системiйськовослужбовцiв                        загальнооб.держ.соц.страх.вiйськовослужбовцiв                       д нещасного випадку на виробництвiйськовослужбовцiв                                
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