
Заповнення Звіту з ЄСВ (форма № Д5) “за себе” 2019 

Пункт або 
колонка 

Як заповнити 

Заголовна частина 

1 Вказуємо звітний рік – 2018 рік. 

2 

Реєстраційний номер (ідентифікаційний код) зазначають майже всі платники податку, 
крім релігійних осіб, які відмовилися через свої переконання від нього. В останньому 
випадку необхідна обов’язково відмітка в паспорті. 

Вказуємо ПІБ повністю, адресу проживання, бажано номер мобільного телефону. 

3 
Код територіального органу ДФС. Дізнатися (уточнити) його можна у інспектора ДФС, 
де особа-підприємець перебуває на обліку. 

4 

Зазначаємо код КВЕД основного виду діяльності. Згадуємо, що зазначалося при 
реєстрації. Якщо забули, то можна зазирнути в мережі Інтернет до ЄДР та перевірити 
інформацію по собі. Розділову крапку між розрядами у коді КВЕД ставимо у окремій 
комірці. 

5 
Дане поле заповнюємо тільки у разі подачі ліквідаційної форми. У початковій формі, 
якою є звичайний звіт, залишаємо це порожнім 

6 

Ставимо зліва знак “×” щодо типу платника, яким є особа, яка подає Звіт. Таких знаків 
може бути й кілька, якщо ФОП був, наприклад, спочатку на загальній системі, а потім 
переходив на спрощену. В комірках “з… по” ставимо номер місяця, з якого по який 
ФОП був на відповідній системі оподаткування. Про те, що тут може бути декілька 
періодів і відповідно позначок “×” зазначається у консультації ДФС (ІПК від 24.10.2018 
р. №4530/ІПК/15-32-13-01-10). 

Ситуація з заповненням даної графи, якщо ФОП за рік двічі побував на певній системі 
оподаткування невизначена – не вистачає граф. Це рідкість, але якщо у вас саме така 
ситуація, то рекомендуємо звернутися до вашого інспектора ДФС або за офіційною 
індивідуальною податковою консультацією до ДФС. 

7 
Обов’язково ставимо позначку “×” щодо типу форми. Для ФОП у звичайній ситуації 
при звітуванні за 2018 рік це буде “початкова”. 

8 
Так як таблиця 2 зазвичай не подається, то ставимо щодо неї прочерк “–” у 
паперовому варіанті та залишаємо комірку порожньою в електронній формі. Щодо 
таблиці 1 у такому випадку ставимо позначку “×”. 

Таблиця 1. Нарахування ЄСВ 

Заголовна 
частина 

Ще раз повторюємо ПІБ та реєстраційний номер (ідентифікаційний код). 

2 

Ставимо код категорії застрахованої особи. Вони містяться у довіднику, роль якого 
виконує додаток 2 до Порядку № 435, а саме: 

 ФОП на загальній системі – код “5”; 
 ФОП на спрощеній системі – код “6”; 



 особи, які провадять незалежну професійну діяльність – код “9”; 
 члени фермерського господарства – код “4”. 

Якщо особа протягом 12 місяців не змінювала систему оподаткування, то в кожному 
рядку буде одна й та ж цифра. Якщо ж фізособа, наприклад, І квартал була на 
загальній системі, а потім на спрощеній, то січень-березень буде код “5”, а потім – код 
“6”. 

3 

У даній графі кожний наводить свій показник: 

 ФОП загальної системи та особи, які здійснюють незалежну профдіяльність – 
чистий оподатковуваний дохід (річний задекларований чистий 
оподатковуваний дохід треба розділити на 12 або кількість місяців 
перебування на загальній системі); 

 ФОП спрощеної системи  – самостійно визначену суму доходу (вона може не 
відповідати фактичному доходу ФОП за місяць, так як спрощенці базу 
нарахування ЄСВ визначають самостійно. Як правило, тут у 2018 р. зазначають 
мінімальну суму 3723 грн); 

 члени фермерських господарств – частку розподіленого доходу. 

Наприклад, якщо ФОП-загальносистемних отримав за 2018 рік 36000 грн чистого 
доходу, то щомісяця він показує 3000 грн (=36000/12). Якщо ж це був дохід лише за І 
квартал, а решту він перебував уже на спрощеній системі, то вийде січень-березень 
по 12000 грн/місяць (=36000/3) 

4 

Тут показуємо саме той розмір доходу, на який нараховується ЄСВ. База нарахування 
ЄСВ не може бути менше мінімальної зарплати (у 2018 р. – 3723 грн) та не може бути 
більше 15 мінімальних зарплат (у 2018 р. – 55845 грн). Наприклад, якщо: 

 дохід за місяць 0 грн, то вказуємо 3723 грн; 
 дохід за місяць 2000 грн, то тут вказуємо 3723 грн; 
 дохід за місяць 10000 грн, то тут вказуємо 10000 грн; 
 дохід за місяць 60000 грн, то тут вказуємо 55845 грн і т. д. 

5 Вказуємо ставку ЄСВ “22%” 

6 
Заповнюємо шляхом множення колонок 4 та 5. Саме цих колонок, а не тих, які 
записані у формулі до графи 6 у самому Звіті. Там помилка у формулі, яку визнало 
офіційно й ДФС – див. ІПК від 24.10.2018 р. №4530/ІПК/15-32-13-01-10. 

 


