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Шановний Петро Петровичу!

Розглянувши Ваш інформаційний запити від 06.04.2020, зареєстрований в Пенсійному
фонді України 06.04.2020 за № 393/11, щодо отримання інформації з Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо кількості застрахованих
осіб, що перебували у трудових відносинах зі страхувальником ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ», код ЄДРПОУ
37014600 (далі - страхувальник), повідомляємо наступне.

Відповідно до Закону України від 08.07.2010 року № 2464-VI «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», створено
Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування, який
складається з реєстру страхувальників і реєстру застрахованих осіб. Реєстр страхувальників
формує та веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову
політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд
України.

Джерелом формування реєстру застрахованих осіб є, зокрема, звітні відомості, що
надходять від страхувальників.

Відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України 09.09.2013 № 454,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 за № 1628/24160, страхувальники,
які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на
інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім
цивільно-правового договору, укладеного з ФО - підприємцем, якщо виконувані роботи
(надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у частині подання звіту за таких осіб
зобов’язані формувати та подавати до органів доходів і зборів звіт протягом 20 календарних
днів, що настають за останнім днем звітного періоду. Звітним періодом є календарний місяць.

Враховуючи зазначене, повідомляємо, що у звітних відомостях страхувальника
зазначено кількість застрахованих осіб у звітному періоді: за грудень 2017 року – 6011 осіб;
за грудень 2018 року – 6131 особа; за грудень 2019 року – 5629 осіб; за січень 2020 року -
5604 особи; за лютий 2020 року – 5535 осіб. Звітні відомості за березень 2020 року, станом на
06.04.2020, від страхувальника не надходили.
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