
Яка відповідальність застосовується до ФОП, яка протягом року 

своєчасно сплачувала ЄВ, але подала річний звіт не за встановленою 

формою? 
ЗІР, категорія 301.09 

Форми та строки подання звітності передбачено Порядком формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України                

від 14.04.2015 № 435 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 435). 

Пунктом 2 розд. ІІІ Порядку № 435 визначено, що фізичні особи – підприємці, у тому 

числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, без використання праці найманих 

працівників, формують та подають Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та 

суми нарахованого єдиного внеску самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного 

за звітним періодом, за формою згідно таблиці 1 (для підприємців на загальній системі 

оподаткування) або таблиці 2 (для підприємців на спрощеній системі оподаткування) додатка 

5 до Порядку № 435 із зазначенням типу форми «початкова». 

Відповідно до п. 7 частини одинадцятої ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року              

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

страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) за подання не за встановленою 

формою звітності, передбаченої Законом № 2464, органом ДФС здійснюється накладення 

штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано 

штраф за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Згідно з частиною першою ст. 165 прим. 1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями (далі – 

КУпАП), зокрема подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску, – тягне 

за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно 

від форми власності, фізичну особу – підприємця або особу, яка забезпечує себе роботою 

самостійно, від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному 

стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій ст. 165 прим.1 КУпАП, – 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності, фізичну особу – підприємця або особу, яка забезпечує себе 

роботою самостійно, від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 


