
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) 

для ідентифікації платника єдиного внеску у Пенсійному фонді України*

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

 6. Дата акта документальної перевірки

 № акта документальної перевірки

 7. Тип форми :

  після документальної перевірки 

4.1 Довідкова 
1 місяць  

4.

          Звітний (податковий) період  :

Звітна Звітна нова рік
2

Наведена інформація є вірною:

Фізична особа - платник податку або 

уповноважена особа

Листопад

Грудень

(підпис) (власне ім'я та прізвище)

1 
Заповнюється  фізичними особами-підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність, або членами фермерського господарства  у "звітній" або "звітній 

новій" декларації.

2 
Зазначається рік та номер календарного місяця (числове значення), в якому подається декларація.

3 
Зазначається номер розрахунку, оскільки в декларації може бути подано кілька розрахунків  збільшення або зменшення сум зобов'язань по єдиному внеску за результатами 

проведеної документальної перевірки, в таблицях яких зазначаються дані окремо за кожен рік.

4
 Категорія застрахованої особи: 4 – член колективного та орендного підприємства, сільськогосподарського  кооперативу;  5 – ФО – підприємць на загальних  підставах; 9 – 

особа, яка отримує дохід від незалежної професійної діяльності.

УСЬОГО

* 
 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.
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Січень

Місяць, за який 

проведено нарахування

Код категорії 

ЗО 
4 

Сума, з якої розраховано зобов'язання з єдиного внеску Сума зобов'язань

грн коп. грн

рік

     Номер розрахунку в декларації
 3

число   місяць

5. Рік, за який формується розрахунок рік

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 

1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

Додаток ЄСВ3
до податкової декларації про майновий   
стан і доходи

РОЗРАХУНОК

  збільшення або зменшення сум зобов'язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки


