
Чи потрібно повідомляти митницю ДФС про відкриття (закриття) 

рахунків у банківській установі? 
 

ЗІР, категорія 221.01 

Відповідно до п. 3 розд. І Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 552, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 08.07.2015 за № 807/27252 (далі – Порядок № 552), облік осіб,               

які здійснюють операції з товарами, ведеться автоматизовано в реєстрі осіб, які здійснюють 

операції з товарами (далі – Реєстр). 

Реєстр ведеться централізовано ДФС у складі Єдиної автоматизованої інформаційної 

системи органів ДФС (далі - ЄАІС), створеної відповідно до Митного кодексу України                          

від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями, а також у результаті взаємодії 

Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб (далі – Єдиний банк даних 

юридичних осіб) та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі – ДРФО). 

Тобто відомості, які містяться в Єдиному банку даних юридичних осіб та ДРФО контролюючих 

органів, митниці ДФС отримують у порядку взаємного обміну цих реєстрів. 

При цьому відповідно до п. 1.14 глави 1 Інструкції про порядок відкриття, використання 

і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління 

Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 зі змінами та доповненнями, 

банк зобов’язаний надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про 

відкриття або закриття рахунку клієнта - платника податків та проводити видаткові операції за 

рахунком такого клієнта в порядку, визначеному ст. 69 глави 6 розд. II Податкового кодексу 

України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями. 

Даними, які не включається до Єдиного банку даних юридичних осіб та ДРФО є 

відомості про уповноважену особу, стосовно якої надається або відкликається право 

представляти інтереси особи, яка здійснює операції з товарами. 

Отже особа, яка здійснює операції з товарами (або її представник) звертається до 

відповідного підрозділу будь-якої митниці ДФС із заявою № 1-ЗЕД безпосередньо або засобами 

електронного зв’язку у разі виникнення змін у даних про уповноважених осіб, а також у разі 

зміни коду ЄДРПОУ або для фізичних осіб-підприємців - реєстраційного номера облікової 

картки платника податків. 

Враховуючи вищевикладене, відомості про відкриття (закриття) рахунків у банківських 

установах митниці ДФС отримують в електронному вигляді у порядку взаємного обміну з 

Єдиного банку даних юридичних осіб та ДРФО. 


