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Повідомлення про оприлюднення  

проєкту наказу Міністерства фінансів України  

«Про затвердження Змін до Порядку формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

 

Міністерство фінансів України відповідно до пункту 2 частини першої 

статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє про 

оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про 

затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту 

щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування».  

Проєкт акта розроблений Мінфіном з метою приведення нормативно-

правового акту у відповідність до внесених змін до Податкового кодексу України 

(далі – Кодекс), зокрема,  Законами України від 07 червня 2018 року № 2449-VIII 

«Про дипломатичну службу»,  від 03 липня 2018 року № 2476-VІІІ «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту 

осіб, які доглядають за хворими дітьми» та  від 23 листопада 2018 року № 2628-

VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» 

У проєкті наказу враховано зміни, внесені вищезазначеними законами, які 

забезпечать: 

відображення у Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, 

грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до органів доходів і зборів сплату (далі – Звіт) єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за 

іншого з подружжя, який не працював під час перебування за кордоном за місцем 

довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби, з метою 

зарахування зазначеного періоду до страхового стажу іншого з подружжя; 

право для осіб, які доглядають за дітьми, хворими на важкі перинатальні 

ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 

захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 

церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або 

дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує 

паліативної допомоги, на належне пенсійне забезпечення, державну допомогу у 

разі, якщо такі діти не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю; 

відображення у Звіті фізичними особами – підприємцями, у тому числі 

тими, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з 

інвалідністю, пільгової ставки 8,41 % для працюючих осіб з інвалідністю.   

 

 

 

 



 

 

Проєкт акта оприлюднений на офіційній сторінці Міністерства фінансів 

України в мережі Інтернет (www.minfin.gov.ua).  

Зауваження та пропозиції стосовно змісту проєкту акта просимо надавати у 

письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього 

оголошення за наступними адресами: 

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2,  

Е-mail: apar@minfin.gov.ua 

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ-11, вул. 

Арсенальна, 9/11, 

адреса web-сайту Служби: www.dkrp.gov.ua 

E-mail загальний: inform@dkrp.gov.ua 

E-mail прес-служби: pres@dkrp.gov.ua 

 

В. о. директора Департаменту  

податкової політики та нагляду  

за фіскальними органами                                                          В. П. Овчаренко   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Апар О. М. 206-57-79  
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