
Нове в законодавстві 

 
З 1 січня 2021 року набули чинності закони прийняті Верховною Радою в 2019 

році, якими внесені зміни до Закону України  «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та Податкового кодексу України 

(від 19.09.1919р. №115- IX, 116-IX) щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) і податку на доходи 

фізичних осіб (далі - ПДФО). 

Цими Законами з 2021 року запроваджена єдина щоквартальна звітність з ЄСВ 

та ПДФО замість щомісячної. 

Міністерство фінансів України наказом від 15.12.2020 р. №773, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 28.12.2020 р. за N 1304/35587 затвердило форму 

Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого 

єдиного внеску у новій редакції. 

Єдиний щоквартальний звіт подаватиметься протягом 40 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем звітного кварталу.  

Вищезазначені Закони прийняті з метою скоротити кількість звітів для платників 

податків, проте новий порядок звітності не враховує положення Закону  України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон №1058), зокрема, 

статтю 24  відповідно до якої до страхового стажу зараховується період, протягом якого 

особа підлягала  загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який 

щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.  

За новими правилами, незважаючи на те, що ЄСВ утримуватиметься и 

сплачуватиметься щомісячно, інформація про сплачені внески надходитиме до 

Пенсійного фонду України (далі – ПФУ)  із запізненням, наприклад, відомості про 

сплачений внесок за січень 2021 року надійдуть до ПФУ в середині ІІ кварталу, так як 

роботодавець має подати звіт за 1 квартал 2021 р. (форма №1ДФ) до 10 травня п.р., що в  

свою чергу негативно позначиться на пенсіонерах, так як при призначенні, перерахунку 

пенсії пенсіонеру не буде враховано страховий стаж і заробітну плату за декілька 

попередніх місяців.  

За Законом №1058 перерахунок пенсії працюючому пенсіонеру проводиться через 

24 місяці з часу призначення (попереднього перерахунку) пенсії, проте через відсутність в 

Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування  (далі - 

Реєстр) даних про страховий стаж і зарплату, перерахунок можливо буде провести лише 

через 27 – 28 місяців, коли такі дані з’являться в Реєстрі.  Така ж ситуація і з 

автоматичним перерахунком пенсій, який відповідно до частини четвертої статті 42 

Закону №1058 проводиться органами ПФУ щорічно з 1 квітня працюючим пенсіонерам, 

які на 1 березня набули не менше 24 місяців страхового стажу. 

Наразі Міністерство соціальної політики працює над вирішенням зазначених 

питань, деякі з них потребують внесення змін до  Закону №1058. 

 

                                                                                     

  Правова інспекція праці ПМГУ 

      05.01.2021 
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