
Чи може ФОП, у разі державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності, повернути суму надміру сплаченого ЄВ? 
 

ЗІР, категорія 301.04.02 

Органи Державної фіскальної служби (далі – ДФС) при поверненні помилково та/або 

надміру сплачених сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (далі - ЄВ) керуються Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення 

надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів 

України від 16.01.2016 № 6 (далі – Порядок № 6). 

Повернення надміру або помилково сплачених сум ЄВ здійснюється на підставі заяви 

платника про таке повернення (п. 6 Порядку № 6). 

Відповідно до п. 8 розд. IV Порядку обліку платників єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24.11.2014 № 1162 із змінами та доповненнями, підставою для зняття з 

обліку у контролюючих органах платників податків, державна реєстрація припинення яких 

здійснюється згідно із Законом України від 15 травня 2003 року № 755 «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», є 

надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням номера 

та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Фізична особа – 

підприємець знімається з обліку після проведення передбаченої законодавством перевірки, 

здійснення остаточного розрахунку зі сплати ЄВ та закриття інтегрованих карток платника 

(далі – ІПК). 

Абзацом одинадцятим п. 3 глави 1 розд. ІІ Порядку ведення органами ДФС України 

оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 07.04.2016 № 422 (далі – Порядок № 422), визначено, що в інформаційній 

системі органів ДФС ІПК закриваються із встановленням дати закриття за умов: 

 погашення сум податкового боргу, заборгованості зі сплати єдиного внеску, 

штрафних санкцій та пені та/або списання сум податкового боргу, штрафних 

санкцій та пені; 

 повернення платнику помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань 

та/або списання до бюджету за заявою платника; 

 повернення платнику помилково та/або надміру сплачених коштів ЄВ та/або 

списання до фондів соціального страхування за заявою платника; 

 відсутності розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань або податкового 

боргу, не погашених на дату закриття ІКП. 

При цьому згідно з абзацом третім п. 4 глави 1 розд. ІІ Порядку № 422 після припинення 

юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця на підставі 

судового рішення та/або після проведення державним реєстратором спрощеної процедури 

державної реєстрації припинення юридичної особи помилково та/або надміру сплачені 



грошові зобов’язання та кошти ЄВ (у разі відсутності заяви платника податків про їх 

повернення) списуються до бюджету та до фондів соціального страхування за рішенням 

керівника (заступника керівника) органу ДФС. 

Таким чином, фізична особа – підприємець, у разі державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності, має можливість повернути суму надміру сплаченого ЄВ на 

підставі заяви, яка подається до дати зняття з обліку такого платника. 


