
Чи необхідно подавати звітність та сплачувати ЄВ ФОП, які перебували 

на обліку в контролюючих органах АР Крим або міста Севастополя на 

початок тимчасової окупації, після перереєстрації на іншій території 

України? 
ЗІР, категорія 301.04.02 

Відповідно до частини другої ст. 1 Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VІІ 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України» (далі – Закон № 1207) датою початку тимчасової окупації території АР 

Крим та м. Севастополя є 20.02.2014 року. 

Пунктом 12.3 ст. 12 розд. II «Перехідні положення» Закону України від 12 серпня 2014 

року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості 

здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» передбачено, 

зокрема, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – 

єдиний внесок), установлений Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір 

та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами 

та доповненнями (далі – Закон № 2464), не справляється з доходів отриманих, зокрема ФО на 

тимчасово окупованій території.  

Особи, які перебували на обліку в контролюючих органах або мали місцезнаходження 

(місце проживання) на території АР Крим або міста Севастополя на початок тимчасової 

окупації, звільняються від обов’язку сплати єдиного внеску під час провадження їхньої 

підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території України, та від обов’язку 

подання до контролюючих органів декларацій (крім митних декларацій), звітності та інших 

документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів протягом строку такої 

тимчасової окупації та після її завершення. 

Пунктом 9 прим. 3 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 

передбачено, що тимчасово на період дії особливого правового режиму, визначеного Законом 

№ 1207, зупиняється застосування до платників єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем 

проживання) на тимчасово окупованій території України норм ст. 25 «Заходи впливу та 

стягнення» і ст. 26 «Відповідальність за порушення цього Закону» Закону № 2464. 

Таким чином, ФОП, які перебували на обліку в контролюючих органах АР Крим або 

міста Севастополя на початок тимчасової окупації, та змінили своє місцезнаходження (місце 

проживання) із зазначених територій на іншу територію України, за період з 20.02.2014 по 

дату перереєстрації на іншій території України звільняються від обов’язку сплати єдиного 

внеску та до них не застосовуються норми ст.ст. 25 і 26 Закону № 2464. 

Однак, після перереєстрації на іншій території України, ФОП на спрощеній системі 

оподаткування (незалежно від того отримувався дохід чи ні) та ФОП на загальній системі 

оподаткування (у разі наявності доходу) зобов’язані сплатити єдиний внесок за січень-лютий 

2014 року. Також необхідно подати Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та 

суми нарахованого єдиного внеску за 2014 рік із зазначенням типу форми «початкова», в 

якому відобразити показники за січень та лютий 2014 року, що передбачено Порядком 

формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і доповненнями.  


