
Структура Звіту з ЄСВ (форма № Д4) 

Частина 

звіту 
Назва Коли й ким заповнюється 

Заголовна 

частина 

– 
Заповнюється всіма й завжди 

Додаток 1* Нарахування ЄСВ 

Заповнюється завжди при подачі звіту звичайними 

роботодавцями (підприємствами та ФОП), які 

нараховували зарплату, виплати по ЦПХ та ін. Не 

заповнюють ті, хто подають таблиці 2 та 3 дод. № Д4. 

Додаток 2 

Нарахування ЄСВ за деякі 

категорії застрахованих 

осіб 

Стосується тільки районних (міських) управлінь праці та 

соцзахисту. Звичайні підприємства та ФОП її не 

заповнюють. 

Додаток 3 

Нарахування ЄСВ за осіб, 

які проходять строкову 

військову службу 

Стосується тільки Збройних сил України, СБУ, інших 

військових утворень. 

Додаток 4 
Нарахування ЄСВ на суми 

грошового забезпечення 
Стосується тільки Збройних сил України, поліції. 

Додаток 5 

Відомості про трудові 

відносини застрахованих 

осіб 

Подається тими роботодавцями, у яких у яких протягом 
місяця сталося (п. 8 розд. IV Порядку №435): 

 укладення/розірвання трудового договору або 

договору ЦПХ; 

 переведення на іншу посаду; 

 вступ особи на військову службу чи вихід з неї 

(заповнюється лише військовими частина чи 

військовими формуваннями; ФОП та звичайних 

підприємств це не стосується); 

 вихід у відпустку по вагітності та пологам; 

 вихід у відпустку по догляду за дитиною до 
досягнення нею 3(6)-річного віку. 

Якщо цього нічого не було додаток 5 не заповнюється. 

Додаток 6 

Відомості про нарахування 

зарплати (доходу) 

застрахованим особам 

Заповнюється й подається завжди у розрізі кожної 

застрахованої особи (працівника). 

Додаток 7 

Наявність підстав для 

обліку стажу окремим 

категоріям осіб відповідно 

до законодавства 

Подається тільки якщо у роботодавця є особі категорії 

працівників, по яким обчислюється спецстаж, що 

відрізняється від загальних правил. 

Додаток 8 
Відомості про осіб, які 

доглядають за дитиною… 

Подається тільки, якщо є  застраховані, які доглядаючи 

за дітьми, у т.ч. інвалідами, отримували допомогу 

відповідно до законодавства 

Додаток 9 

Відомості про осіб, які 

проходять військову 

службу 

Стосується тільки Збройних сил України, СБУ, інших 

військових утворень. 

*жирним виділено ті додатки, які стосуються всіх підприємств та ФОП, що є 

роботодавцями; курсивом ті, які не стосуються звичайних підприємств і ФОП. 


