
Зміни в порядку подання звітності про нарахування єдиного
соціального внеску за деякі категорії застрахованих осіб

Законами України від 19 вересня 2019 року № 116-ІХ «Про внесення змін
до  Податкового  кодексу  України  щодо  подання  єдиної  звітності  з  єдиного
внеску  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  і  податку  на
доходи фізичних осіб» та  № 115-ІХ «Про внесення змін до Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування»  змінено  порядок  подання  звітності  про  нарахування  єдиного
внеску, зокрема, передбачено щоквартальне подання звітності про нарахування
єдиного внеску в розмірах,  визначених відповідно до Закону України від 08
липня  2010  року  №  2464  «Про  збір  та  облік  єдиного  внеску  на
загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування»,  у  складі  звітності  з
податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за
основним  місцем  обліку  платника  єдиного  внеску  на  загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у строки та порядку, встановлені Податковим
кодексом України.

Наказом  Мінфіна  від  13.01.2015  р.  №4  (у  редакції  наказу  Мінфіна  від
15.12.2020 р. №773) затверджені Форма Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум
утриманого  з  них  податку,  а  також  сум  нарахованого  єдиного  внеску  та
Порядок  заповнення  та  подання  податковими  агентами  Податкового
розрахунку  сум  доходу,  нарахованого  (сплаченого)  на  користь  платників
податків  –  фізичних  осіб,  і  сум  утриманого  з  них  податку,  а  також  сум
нарахованого єдиного внеску.

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а
також  сум  нарахованого  єдиного  внеску  із  базовим  (податковим)  періодом
календарний квартал, подається протягом 40 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем звітного кварталу. 

Дані страхувальників щодо чисельності осіб, які доглядають за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу
по  догляду  за  дитиною  до  досягнення  нею  трирічного  віку  та/або  при
народженні  дитини,  усиновленні  дитини,  та  осіб  із  числа  непрацюючих
працездатних  батьків,  усиновителів,  опікунів,  піклувальників,  прийомних
батьків,  батьків-вихователів,  які  фактично  здійснюють  догляд  за  дитиною  з
інвалідністю,  дитиною,  хворою  на  тяжке  перинатальне  ураження  нервової
системи,  тяжку  вроджену  ваду  розвитку,  рідкісне  орфанне  захворювання,
онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч,
тяжкий психічний розлад, цукровий діабет  I типу (інсулінозалежний), гостре
або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку
травму, потребує трансплантації органа,  потребує паліативної допомоги, якій
не  встановлено  інвалідність,  а  також  непрацюючих  працездатних  осіб,  які
здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого
віку,  яка  за  висновком  медичного  закладу  потребує  постійного  стороннього



догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи
отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства,
та  нарахування  сум  єдиного  внеску  за  патронатних  вихователів,  батьків-
вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони
отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, а також осіб, які
проходять строкову військову службу  та сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  за  деякі  категорії
застрахованих осіб подаються у звітності згідно  Додатку 2 та Додатку 3.
       З  метою  недопущення  помилок  у  звітності  та  надання   повної  та
достовірної  інформації  щодо  нарахування  єдиного  внеску  за  деякі  категорії
застрахованих осіб, Головне управління Пенсійного фонду України повідомляє,
що:
- Додаток  2  до  Податкового  розрахунку  формується  та  подається  лише
районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення, у
якому щокварталу відображаються відомості в розрізі місяців звітного кварталу
і щодо кожної застрахованої особи;
- Додаток  3  до  Податкового  розрахунку  формується  та  подається  до
податкових органів платниками єдиного внеску, які нараховують та сплачують
єдиний внесок за осіб,  які  проходять строкову військову службу у Збройних
Силах  України,  інших  утворених  відповідно  до  закону  військових
формуваннях,  Службі  безпеки  України  та  службу  в  органах  і  підрозділах
цивільного захисту.
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