
Яким чином нараховують та який розмір ЄВ сплачують особи, які 

провадять незалежну професійну діяльність без використання 

праці найманих працівників? 
ЗІР, категорія 301.04.03 

Відповідно до п.п. 5 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року             

№ 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є особи, які 

провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, 

художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі 

адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) 

діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності. 

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати ЄВ, 

нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який 

сплачується ЄВ (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону № 2464). 

Частиною п’ятою ст. 8 Закону № 2464 для зазначеної категорії платників 

встановлена обов’язкова ставка ЄВ у розмірі 22 відс. бази нарахування. 

Підпунктом 3 п. 5 розд. ІV Інструкції про порядок нарахування та сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами і доповненнями (далі – 

Інструкція № 449), визначено, що обчислення сум ЄВ особами, які провадять незалежну 

професійну діяльність, здійснюється на підставі даних річних податкових декларацій 

(річної звітності) та результатів перевірок діяльності таких осіб, що призвела до 

збільшення або зменшення розміру доходу, що підлягає оподаткуванню податком на 

доходи фізичних осіб. 

Такі платники здійснюють остаточний розрахунок ЄВ за календарний рік до                     

01 травня наступного року на підставі даних річної податкової декларації. При цьому 

враховується кількість місяців, уяких отримано дохід (прибуток). 

Базою нарахування ЄВ для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є 

чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений 

на кількість місяців, протягом яких він отриманий. До зазначеної суми з урахування 

максимальної величини бази нарахування ЄВ застосовується ставка у розмірі 22 відсотка. 

Згідно з абзацом другим п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464 у разі якщо таким 

платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці 

звітного кварталу, то такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не 

більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом № 2464.           

При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на 

місяць. 


