
 

До якого фіскального органу подається звітність та              

сплачується ЄВ, у разі зміни СГ протягом бюджетного року 

місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного 

району? 
ЗІР, категорія 301.06 

Відповідно до п. 4 частини першої ст.6 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 (далі – Закон № 2464) платник єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) зобов’язаний подавати 

звітність та сплачувати до контролюючого органу за основним місцем обліку платника 

єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування.  

Згідно з п. 8 розд. ІІІ Порядку 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), якщо страхувальник із числа страхувальників, крім 

зазначених у пп. 5, 6 розд. ІІІ Порядку № 435, які використовують працю фізичних осіб на 

умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених 

законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, 

укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) 

відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), у звітному періоді змінює 

місцезнаходження або місце проживання, що пов’язане зі зміною адміністративно-

територіальної одиниці, звіт щодо сум нарахованого ЄВ за цей звітний період (з першого 

до останнього календарного числа звітного періоду) подається до контролюючого органу, 

що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання). 

Таким чином, у разі зміни суб’єктом господарювання протягом бюджетного року 

місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, звітність про суми 

нарахованого ЄВ подається та сплачується до контролюючого органу, що відповідає 

новому місцезнаходженню (місцю проживання). 


