
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання  

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) 

Пенсійному фонді України*

Тип декларації:         

Уточнююча

 Довідкова
 1 

 5. Дата державної реєстрації припинення 

6. Код основного виду економічної діяльності .

ФО – на загальній системі оподаткування з

ФО – на загальній системі оподаткування з

з

Член фермерського господарства з

9.

  призначення пенсії 
5

4.

4.1

призначення матеріального забезпечення, страхових виплат
6

6
 Заповнюється фізичними – особами  підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність, або членами фермерського господарства у разі призначення 

матеріального забезпечення, страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

8
 У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законом.

Листопад

Грудень

УСЬОГО

Наведена інформація є вірною:

Фізична особа – платник податку або уповноважена особа

(підпис) (власне ім'я та прізвище)

1 
Заповнюється  фізичними особами – підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність, або членами фермерського господарства під час подання декларації з 

типом "звітна" або "звітна нова" у разі зазначення типу форми "призначення пенсії"  або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат".

2 
Зазначається рік та номер календарного місяця (числове значення), в якому подається декларація з типом "звітна" або "звітна нова" з додатковою позначкою "довідкова" для "призначення 

пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат", чи рік та номер календарного місяця (числове значення), в якому здійснено державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності або припинено незалежну професійну діяльність згідно з даними реєстру страхувальників,або втрачено статус члена фермерського господарства , під час 

подання декларації  з типом "звітна" або "звітна нова" або "уточнююча" з типом форми "після припинення".

3
 Заповнюється фізичними особами – підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність, або членами фермерського господарства у разі повторної державної 

реєстрації припинення або повторного подання до податкового органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску протягом одного звітного періоду (значення від 2 до 9).

4
 Заповнюється фізичними особами – підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність або членами фермерського господарства,  якими здійснено державну реєстрацію 

припинення підприємницької діяльності, або припинено незалежну професійну діяльність згідно з даними реєстру самозайнятих осіб, або втрачено статус члена фермерського господарства, 

згідно із реєстром страхувальників.

5
 Заповнюється  фізичними особами – підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність, або членами фермерського господарства у разі необхідності призначення 

пенсії впродовж року.

7 
Код категорії ЗО: 4 – члени фермерського господарства;  5 – ФО – підприємць на загальних  підставах;  9 – особа, яка отримує дохід від незалежної професійної діяльності.

* 
Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про 

це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті: для власників паспорта у формі книжечки – серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК – константа, що 

вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими 

нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П – константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; 

ХХХХХХХХХ – дев’ять цифр номера паспорта.

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

1 2 3 4 5 6

  після припинення
4

Місяць Код категорії ЗО
 7

Сума чистого доходу (прибутку), 

заявлена в податковій декларації /  

Частка розподіленого доходу, грн, коп.

Сума доходу, на яку 

нараховується єдиний внесок, з 

урахуванням максимальної 

величини, грн, коп.

Розмір 

єдиного 

внеску,                 

відсотки
8

Сума

нарахованого 

єдиного внеску

(графа 4 × графа 5), 

грн, коп.

Тип форми:

по

Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність

по

8. Тип платника та період перебування (місяць):

по

7. Номер розрахунку в періоді
 3

рік

або дата подання до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску

число місяць

місяць

рік
2

місяць

                                     Звітний (податковий) період:          Звітний (податковий) період, що уточнюється:

рік
2

Звітна Звітна нова

3. Прізвище, імя, по батькові (за наявності)_____________________________________________________________________________________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 

2. Серія (за наявності) та номер паспорта для ідентифікації платника єдиного внеску у 

1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

Додаток ЄСВ1
до податкової декларації про майновий   

стан і доходи

РОЗРАХУНОК

 сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску


