
Яким чином здійснюється взяття на облік платників ЄВ – членів 

фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які 

підлягають страхуванню на інших підставах? 
ЗІР, категорія 301.02 

З 01.01.2018, згідно до п. 5 прим. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 

2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» зі змінами та доповненнями членів фермерського господарства, якщо 

вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, визначено 

платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – 

ЄВ).  

Члени фермерського господарства, вичерпний перелік яких визначено частиною 

третьою ст. 3 Закону України від 19 червня 2003 року № 973 «Про фермерське господарство», 

з 01.01.2018 зобов’язані стати на облік в органах доходів і зборів, як платники ЄВ.  

Зазначена норма не поширюється на членів фермерських господарств які є 

застрахованими особами (найманими працівниками, ФОП, головами фермерських 

господарств як ЮО так і ФОП зі статусом сімейного фермерського господарства).  

Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону № 2464 обов’язок щодо постановки на облік 

не поширюється на членів фермерського господарства 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», та 

отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.  

У разі втрати членом фермерського господарства статусу застрахованої особи або 

статусу особи з інвалідністю, або припинення виплати соціальної допомоги, такий член 

фермерського господарства зобов’язаний стати на облік в органах доходів і зборів як платник 

ЄВ. 

Згідно з п. 1 розд. ІІІ 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 (далі – Порядок № 1162), для взяття на облік 

платником ЄВ членам фермерських господарства необхідно подати до контролюючого органу 

за місцем проживання заяву про взяття на облік платника ЄВ за формою № 12-ЄСВ згідно з 

додатком 2 до Порядку № 1162 (далі – Заява).  

У Заяві члену фермерського господарства необхідно обов’язково зазначити додаткову 

інформацію: податковий номер та найменування фермерського господарства, членом якого 

він є. Така Заява повинна бути додатково підписана Головою фермерського господарства.  

Контролюючим органом наступного робочого дня з дня взяття на облік членів 

фермерського господарства безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх 

на облік за формою № 2-ЄСВ згідно з додатком 3 до Порядку № 1162 (п. 3 розд. ІІІ Порядку 

№ 1162).  


