
Яким чином обчислюється ЄВ новоствореними ФОП – платниками ЄП 

третьої групи? 
 

ЗІР, категорія 301.04.02 

Відповідно до частини першої ст. 7 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) єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) нараховується: 

 для фізичних осіб – підприємців (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену 

систему оподаткування), – 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.  

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або 

окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу 

нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, 

встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за 

розмір мінімального страхового внеску (п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464) на 

місяць; 

 для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, – на суми, 

що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної 

величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому 

сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 

3 частини першої ст. 7 Закону № 2464). 

Згідно з п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 

року № 2755-VI із змінами та доповненнями зареєстровані в установленому законом порядку 

суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації 

подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, 

встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, 

вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. 

Таким чином для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів 

господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної 

реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного 

податку, встановленої для третьої групи, перший звітний період починається з першого числа 

місяця, в якому відбулася державна реєстрація, та база нарахування єдиного внеску за цей 

місяць для них визначається у розмірі, визначеному такими платниками самостійно, але не 

більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 

2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального 

страхового внеску. 


