
Штрафні санкції до платників ЄСВ

№ з/п Порушення Штраф

Фінансові санкції

1 Несплата (неперерахування) або несвоєчасна 
сплата (несвоєчасне перерахування) ЄСВ

20% своєчасно не сплачених сум

2 Донарахування органом ДПС або платником 
своєчасно не нарахованого ЄСВ

10% зазначеної суми за кожен повний або неповний 
звітний період, за який донараховано таку суму, але не 
більш як 50% суми донарахованого ЄСВ

3 Несплата, неповна сплата або несвоєчасна сплата 
суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які 
нараховують внесок (авансових платежів)

10% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум

4 Неподання, несвоєчасне подання, подання не за 
встановленою формою звітності з ЄСВ

10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг) 
(170 грн) за кожне таке неподання, несвоєчасне подання 
або подання не за встановленою формою

4.1 Ті самі дії, що вчинив платник ЄСВ, до якого 
протягом року застосовували штраф за таке 
порушення

60 нмдг (1020 грн) за кожне таке неподання, несвоєчасне 
подання або подання не за встановленою формою



Адміністративна відповідальність

5 Порушення порядку нарахування 
ЄСВ

Від 30 до 40 нмдг (від 510 до 680 грн)

5.1 Ті самі дії, що вчинила особа, на яку 
протягом року накладали 
адміністративне стягнення за таке 
саме порушення

Від 40 до 50 нмдг (від 680 до 850 грн)

6 Несплата або несвоєчасна сплата 
ЄСВ, в т. ч. авансових платежів, у 
сумі, що не перевищує 300 нмдг

Від 40 до 80 нмдг (від 680 до 1360 грн)

7 Несплата або несвоєчасна сплата 
єдиного внеску, в т. ч. авансових 
платежів, у сумі понад 300 нмдг

Від 80 до 120 нмдг (від 1360 до 2040 
грн)



7.1 Ті самі дії, що вчинила особа, на яку 
протягом року накладали 
адміністративне стягнення за такі 
самі порушення

Від 150 до 300 нмдг (від 2550 до 5100 
грн)

8 Неподання звіту, несвоєчасне 
подання, подання не за 
встановленою формою

Від 30 до 40 нмдг (від 510 до 680 грн)

8.1 Ті самі дії, що вчинила особа, на яку 
протягом року накладали 
адміністративне стягнення за таке 
порушення

Від 40 до 50 нмдг (від 680 до 850 грн)


