
   

 

 

Звіт 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 Пенсійного фонду України  

 

  

______________________________________________________________________________________ 
(найменування страхувальника)  

Вихідний N у страхувальника _____________________   
       "___" ____________ 20__ року 
                                (дата)  

Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт ______________________________________  
Звіт подається страхувальником до органів ПФУ не пізніше ніж через 20 календарних днів, наступних за останнім 

календарним днем звітного місяця.  

 

 

Перелік таблиць звіту  

N з/п  Назва таблиці  
Кількість 

аркушів  
Кількість 

рядків  

1  Нарахування єдиного внеску      *  

2  
Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб  
   *  

3  

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову 

службу  

   *  

4  
Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування на суми грошового забезпечення  
   *  

5  Трудові відносини застрахованих осіб        

6  
Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим 

особам  
      

7  Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб       

Додаток 4 
до Порядку формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування  



відповідно до законодавства  

8  

Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із 

числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, 

піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-

інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють 

догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або 

досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи 

отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та 

нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих 

будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують 

грошове забезпечення відповідно до законодавства  

      

9  Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу        

   Усього        

 

 

Керівник   
______________________  

(ідентифікаційний номер)  
______________  

(підпис)   
_________________________ 

(П. І. Б.)  

М. П.           

Головний бухгалтер   
______________________  

(ідентифікаційний номер)  
______________  

(підпис)   
_________________________ 

(П. І. Б.)  

Реєстраційний N звіту в органі Пенсійного фонду: ____  

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: ________________________  

 

 

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт 

  

___________  

(підпис)   
_________________ 

(П. І. Б.)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

лінія відрізу  

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____________ місяць 20__ року  

Реєстраційний N звіту в органах Пенсійного фонду: ___________________  

Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду: _________________________  

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.  

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла 

звіт  
___________  

(підпис)   
_________________ 

(П. І. Б.)  

М. П.  

 

 



 

  

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску  

N з/п  Назва показника  
Сума 

(грн.)  

1  2  3  

1  

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу 

(надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по 

тимчасовій непрацездатності, усього  

   

1.1  сума нарахованої заробітної плати     

1.2  сума винагород за договорами цивільно-правового характеру     

1.3  
сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за 

рахунок коштів роботодавця  
   

1.4  
сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок 

коштів фондів соціального страхування, усього. У т. ч.:  
   

1.4.1  

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок 

коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань на виробництві  

   



2  

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані 

послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по 

тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 

2.1 + р. 2.2 + р. 2.3)  

   

2.1  
Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, 

усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6)  
   

2.1.1  
роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 - 49,7 

%)  
   

2.1.2  бюджетними установами (36,3 %)     

2.1.3  

роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних 

суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, 

бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні 

роботи в польотах (45,96 %)  

   

2.1.4  підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)     

2.1.5  
підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, 

зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)  
   

2.1.6  

підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, 

визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 

%)  

   

2.2  
Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими 

договорами, 34,7 %  
   

2.3  Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 33,2 %     

3  Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3)     

3.1  
на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 

3.1.6)  
   

3.1.1  
на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу 

професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76 % - 49,7 %))  
   

3.1.2  на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами (р. 2.1.2 х 36,3 %)     

3.1.3  

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями найманим працівникам із 

числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, 

бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, 

які виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.1.3 х 45,96 %)  

   

3.1.4  
на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями 

працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %)  
   

3.1.5  

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями 

всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та 

УТОС (р. 2.1.5 х 5,3 %)  

   

3.1.6  

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями 

громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою 

статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.1.6 х 5,5 %)  

   

3.2  
на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими 

договорами (р. 2.2 х 34,7 %)  
   

3.3  на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3 х 33,2 %)     

4  
Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані 

послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по 
   



тимчасовій непрацездатності, з якої утримано єдиного внеску, усього (р. 4.1 + 

р. 4.2 + р. 4.3) (відповідає значенню р. 2)  

4.1  Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)     

4.1.1  осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)     

4.1.2  
найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС 

(2,85 %)  
   

4.1.3  
працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що 

дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України (6,1 %)  
   

4.2  
Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими 

договорами, 2,6 % (відповідає значенню р. 2.2)  
   

4.3  
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2 % (відповідає значенню р. 

2.3)  
   

5  Утримано єдиного внеску, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5)     

5.1  р. 4.1.1 х 3,6 %     

5.2  р. 4.1.2 х 2,85 %     

5.3  р. 4.1.3 х 6,1 %     

5.4  р. 4.2 х 2,6 %     

5.5  р. 4.3 х 2 %     

6  
Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв'язку з виправленням 

помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)  
   

6.1  Донараховано єдиного внеску (крім сум, зазначених у р. 6.2)     

6.1.1  36,76 - 49,7 %     

6.1.2  36,3 %     

6.1.3  45,96 %     

6.1.4  8,41 %     

6.1.5  5,3 %     

6.1.6  5,5 %     

6.1.7  34,7 %     

6.1.8  33,2 %     

6.2  
Донараховано єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок 

збільшення класу професійного ризику виробництва  
   

6.3  Додатково утримано єдиного внеску     

6.3.1  3,6 %     

6.3.2  2,85 %     

6.3.3  6,1 %     

6.3.4  2,6 %     

6.3.5  2 %     

6.4  Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок     

   Зміст помилки     

7  
Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної 

в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)  
   



7.1  Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)     

7.1.1  36,76 - 49,7 %     

7.1.2  36,6 %     

7.1.3  45,96 %     

7.1.4  8,41 %     

7.1.5  5,3 %     

7.1.6  5,5 %     

7.1.7  34,7 %     

7.1.8  33,2 %     

7.2  
Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок 

зменшення класу професійного ризику виробництва  
   

7.3  Зменшено утримань     

7.3.1  3,6 %     

7.3.2  2,85 %     

7.3.3  6,1 %     

7.3.4  2,6 %     

7.3.5  2 %     

7.4  Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок     

   Зміст помилки     

8  
Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 

7)  
   

   у тому числі     

8.1  р. 3.1.1 + р. 6.1.1 - р. 7.1.1 (36,76 - 49,7 %)     

8.2  р. 3.1.2 + р. 6.1.2 - р. 7.1.2 (36,3 %)     

8.3  р. 3.1.3 + р. 6.1.3 - р. 7.1.3 (45,96 %)     

8.4  р. 3.1.4 + р. 6.1.4 - р. 7.1.4 (8,41 %)     

8.5  р. 3.1.5 + р. 6.1.5 - р. 7.1.5 (5,3 %)     

8.6  р. 3.1.6 + р. 6.1.6 - р. 7.1.6 (5,5 %)     

8.7  р. 3.2 + р. 6.1.7 - р. 7.1.7 (34,7 %)     

8.8  р. 3.3 + р. 6.1.8 - р. 7.1.8 (33,2 %)     

8.9  р. 5.1 + р. 6.3.1- р. 7.3.1 (3,6 %)     

8.10  р. 5.2 + р. 6.3.2 - р. 7.3.2 (2,85 %)     

8.11  р. 5.3 + р. 6.3.3 - р. 7.3.3 (6,1 %)     

8.12  р. 5.4 + р. 6.3.4 - р. 7.3.4 (2,6 %)     

8.13  р. 5.5 + р. 6.3.5 - р. 7.3.5 (2 %)     

8.14  р. 6.2 - р. 7.2     

 

 



   

Додаток до таблиці 1 звіту за ____________ місяць 20__ року  

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду ___________ грн.  

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду ____________ грн.  

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" на початок звітного періоду:  

                   Дт ______ грн.  

                   Кт _______ грн.,  

                   у тому числі:  

                   пеня __________ грн.;  

                   штрафні санкції ________ грн.  

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" на кінець звітного періоду:  

                   Дт ______ грн.  

                   Кт _______ грн.,  

                   у тому числі:  

                   пеня __________ грн.;  

                   штрафні санкції ________ грн.  

Виплачено заробітної плати усього ________ грн., у т. ч. у натуральній формі _______ грн.,  

у т. ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород, пов'язаних з 

відносинами трудового найму, нарахованої за період до 01.01.2011 ________________ грн.,  

у т. ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород, пов'язаних з 

відносинами трудового найму, нарахованої за період до 01.01.2004 ________________ грн.  

1. Належить до сплати нарахованих за період до 01.01.2011:  

1.1. Страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України ____________ грн.  

1.2. Страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

____________ грн.  

1.3. Страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття ____________ грн.  

2. Належить до сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого за період 

до 01.01.2004, __________________ грн.*  

3. Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування за період до 01.01.2011:  

 

 



3.1. Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т. ч.   ____________ грн.  

3.1.1. 32 %; 32,3 %; 31,8 %; 33,2 %; 4 %; 42 %; 6,4 %; 6,46 %; 13,28 %; 19,92 %; 

26,56 %   
____________ грн.  

3.1.2. 0,5 - 5 %   ____________ грн.  

3.2. Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески,   ____________ грн.  

3.3. Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т. ч.   ____________ грн.  

3.3.1. 32 %; 32,3 %; 31,8 %; 33,2 %; 4 %; 42 %; 6,4 %; 6,46 %; 13,28 %; 19,92 %; 

26,56 %   
____________ грн.  

3.3.2. 0,5 - 5 %   ____________ грн.  

3.4. Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески, 

  
____________ грн.  

 

 

3.5. Виправлення допущеної помилки потребує змін  

       у персоніфікованому обліку застрахованих осіб   

так/ні 

(необхідне підкреслити)  
   

 

 

3.6. Зміст помилки ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

4. Встановлені строки виплати заробітної плати: 

за першу половину місяця ________ 

за другу половину місяця ________  

Головний бухгалтер   
__________________  

(підпис)   
_____________________________ 

(прізвище та ініціали)  

____________ 

* Заповнюється платниками єдиного внеску, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004.  

Примітка: суми, зазначені у пунктах 1 та 2, підлягають сплаті окремо на рахунки фондів соціального страхування та 

Пенсійного фонду України.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб  

 

  

 

  

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим 

особам  



 



  

 

  

Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно 

до законодавства  

 

  

 

  

 


