
Які ФОП та члени фермерського господарства звільняються від сплати 

ЄВ за себе?  

 

ЗІР, категорія 301.04 

Відповідно до пп. 4 та 5 прим. 1 частини четвертої Закону України від 08 липня 2010 

року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є ФОП, в тому числі 

ФОП - платники ЄП, та члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, 

які підлягають страхуванню на інших підставах. 

Згідно із змінами, внесеними Законом України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» до 

Закону № 2464, особи, зазначені, у пп. 4 та 5 прим. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, 

звільняються від сплати за себе ЄВ, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з 

інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09 липня 2003 року 

№ 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон                

№ 1058), та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи 

можуть бути платниками ЄВ виключно за умови їх добровільної участі у системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм частини четвертої ст. 4 Закону                     

№ 2464 Пенсійний фонд України листом від 05.12.2017 № 38450/03-13 надав перелік осіб, які 

звільняються з 01.01.2018 від сплати ЄВ.  

Умови призначення пенсії за віком визначені ст. 26 Закону № 1058, а саме досягнення 

віку за наявності страхового стажу тривалістю зазначеної у частинах першій – п’ятій ст. 26 

Закону № 1058.  

Крім цього, законодавством передбачено призначення пенсій за віком раніше 

встановленого ст. 26 Закону № 1058 віку. Це пенсії за віком на пільгових умовах, дострокові 

пенсії за віком та пенсії за віком зі зниженням пенсійного віку.  

Отже, звільняються від сплати ЄВ ФОП, в тому числі ФОП - платники ЄП, та члени 

фермерського господарства, які:  

 отримують пенсію за віком (у тому числі на пільгових умовах (передбачених 

частинами другою та третьою ст. 114, п. 2 розд. XV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону № 1058));  

 отримують дострокову пенсію (у тому числі на пільгових умовах (передбачених 

частиною п’ятою ст. 115, п. 7 прим. 2 розд. XV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону № 1058));  

 отримують пенсію зі зниженням пенсійного віку (у тому числі на пільгових 

умовах (передбачені ст. 55 Закону України від 28 лютого 1991 року № 796-ХІІ 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»));  



 є особами з інвалідністю, незалежно від отримання пенсії або соціальної 

допомоги;  

 досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, та отримують відповідно до 

закону пенсію або соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії).  

Зазначена пільга не поширюється на осіб які:  

 отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника та не досягли віку, 

встановленого ст. 26 Закону № 1058;  

 отримують пенсію за вислугу років та не досягли віку, встановленого ст. 26 

Закону № 1058.  

Водночас звертаємо увагу на те, що дія частини четвертої ст. 4 Закону № 2464 не 

поширюється на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.  

Відповідні роз’яснення надано листом ДФС України від 19.01.2018 № 1644/7/99-99-13-

02-01-17. 


