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Державна фіскальна служба України листом від 16.03.2017 № 6447/7/99-99-13-02-01-17 з
метою однозначного тлумачення застосування норм Закону України від 08 липня 2010
року № 2464 - VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування» (далі - Закон № 2464) надала роз'яснення з питання щодо
застосування норм Закону України від 02 вересня 2014 року № 1669 - VII «Про тимчасові
заходи на період проведення антитерористичної операції» (далі — Закон № 1669), яким
визначено тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб'єктів господарювання, що
здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції.

Відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної зі збором та
веденням обліку єдиного внеску, регулюються виключно Законом № 2464.

Статтею 4 Закону № 2464 встановлено вичерпний перелік платників єдиного внеску.

Платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати,
обчислювати і сплачувати єдиний внесок та подавати звітність до органу доходів і зборів
за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, що
визначені законодавством (пункти 1 та 4 частини другої статті 6 Закону № 2464).

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску передбачено статтею 9 Закону № 2464.

Законом України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» внесено зміни до Закону № 1669, зокрема виключено
підпункт 8 пункту 4 статті 11 Закону № 1669, в якому скасовано норму, зазначену в пункті
94 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464, щодо звільнення від
виконання обов'язків, передбачених частиною другою статті 6 Закону № 2464, платників
єдиного внеску, які перебувають на обліку у контролюючих органах, розташованих на
території населених пунктів, де проводилася антитерористична операція.

Отже, законодавством не передбачено особливих умов щодо виконання зобов'язань
платниками єдиного внеску, які перебувають або перебували на обліку у контролюючих
органах, розташованих на території населених пунктів, де проводилася
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антитерористична операція.

ГУ ДФС у Полтавській області
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