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Зміни  

до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

 

1. У пункті 7 розділу І слова «та фізичних осіб – підприємців» замінити 

словами «, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 

2. У розділі ІІІ:  

1) після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту: 

«3. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 51 частини першої статті 4 

Закону № 2464, подають заяву за формою № 12-ЄСВ (додаток 2) та підтвердні 

документи щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (договір 

(декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут 

фермерського господарства тощо) протягом 10 календарних днів після 

внесення змін до установчих документів фермерського господарства.». 

У зв’язку з цим пункти 3 – 5 вважати відповідно пунктами 4 – 6; 

2) доповнити новим пунктом 7 такого змісту: 
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«7. Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому 

провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в 

контролюючому органі як фізична особа – підприємець з ознакою провадження 

незалежної професійної діяльності. 

Така ознака встановлюється на підставі поданої до контролюючого органу 

за місцем проживання заяви за формою № 1-ЄСВ з приміткою «Зміни» та копії 

документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної 

професійної діяльності, або відомостей (даних) відповідного уповноваженого 

органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної 

діяльності, або заяви та документів, поданих відповідно до підпункту 4 

пункту 6.7 розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року 

№ 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року 

за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 

2014 року № 462, зі змінами) (далі – Порядок № 1588).» 

3. У розділі V: 

1) у пункті 1: 

в абзаці першому слова «копії таких документів» замінити словами 

«залежно від категорії страхувальника копії відповідних документів»; 

абзац другий доповнити словами «та про утворення ліквідаційної комісії»; 

абзаци третій, четвертий та п’ятий  викласти у такій редакції:  

«відомостей (витягу) відповідного реєстру про припинення або зупинення 

незалежної професійної діяльності, або зміну організаційної форми відповідної 

діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу; 

документа, що підтверджує дату втрати статусу члена фермерського 

господарства, набуття статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших 

підставах, звільнення від сплати єдиного внеску, відповідно до частини 

четвертої статті 4 Закону № 2464.  
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Фізична особа знімається з обліку у разі її смерті на підставі копії 

свідоцтва про смерть фізичної особи або відомостей (витягу) з Державного 

реєстру актів цивільного стану громадян або інформації органу державної 

реєстрації актів цивільного стану, визнання фізичної особи безвісно відсутньою 

або оголошення її померлою згідно із законодавством на підставі відповідного 

судового рішення, а за наявності у такої особи заборгованості зі сплати єдиного 

внеску – після списання такої заборгованості.»;  

доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Платник єдиного внеску може не подавати заяву за формою № 7-ЄСВ та 

документи, визначені цим пунктом, якщо таким платником до контролюючого 

органу подано заяву та документи для зняття з обліку в контролюючих органах, 

відповідно до розділу ХІ Порядку № 1588. У такому разі датою подання заяви 

для зняття з обліку платника єдиного внеску вважається дата, що відповідає 

даті подання заяви згідно з Порядком № 1588.»; 

2) доповнити новим пунктом 7 такого змісту:  

«7. Вимоги пунктів 2, 4 цього розділу не поширюються на платників 

єдиного внеску – членів фермерських господарств.». 

4. Абзац четвертий пункту 4 розділу VI доповнити  реченням такого 

змісту: 

«При цьому, якщо така фізична особа подала до контролюючого органу 

заяву для взяття на облік відповідно до Порядку № 1588, то до Реєстру 

страхувальників вноситься дата взяття на облік платника єдиного внеску, яка 

відповідає даті взяття на облік як платника податків.». 

5. Додатки 1, 5, 8 до Порядку викласти у новій редакції (додаються). 

 

В. о. директора Департаменту  

податкової  політики                                                               Л. МАКСИМЕНКО 


