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Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс), розглянула Ваше звернення від … щодо нарахування та 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(далі – єдиний внесок) та в межах компетенції повідомляє. 

Платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо 

сплати єдиного внеску  особою, яка провадить незалежну професійну діяльність у 

разі відсутності доходу від такої діяльності у звітному періоді, або окремому місяці 

звітного періоду. 

Згідно з нормами п.п. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Кодексу самозайнятою особою є 

платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну 

професійну діяльність, за умови, що така особа не є працівником в межах такої 

підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови 

та порядок нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та 

ведення обліку, визначає Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» (далі – Закон № 2464). 

Дія Закону № 2464 поширюється на відносини, що виникають під час провадження 

діяльності, пов’язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску. 

Відповідно до п. 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464 особи, які провадять 

незалежну професійну діяльність, зокрема, адвокатську діяльність та отримують 

дохід від цієї діяльності є платниками єдиного внеску (п. 5 частини першої ст. 4 

Закону № 2464). 

Згідно з п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464 єдиний внесок для осіб, які 

провадять незалежну професійну діяльність нараховується на суму доходу 

(прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на 

доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за 

розмір мінімального страхового внеску на місяць. 

З 01.01.2021 відповідно до Закону України від 13.05.2020 № 592-IX Про внесення 

змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом 

платників набули чинності зміни зокрема, в порядку нарахування, обчислення 

єдиного внеску, а саме: якщо платник єдиного внеску, визначений п. 5 частини 

першої ст. 4 Закону № 2464 не отримав дохід (прибуток) у звітному періоді або 

окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити 

базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного 

внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути 

меншою за розмір мінімального страхового внеску. 

Отже, з 01.01.2021 особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та не 

отримують дохід від такої діяльності у звітному періоді або окремому місяці 



звітного періоду, мають право самостійно визначити базу нарахування єдиного 

внеску. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, 

якому надано таку консультацію. 
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