
Чи звільняються від сплати ЄВ особи, які провадять незалежну 

професійну діяльність, призвані до Збройних сил України у 

зв’язку з мобілізацією, на особливий період, або прийняті на 

військову службу за контрактом? 
ЗІР, категорія 301.04.03 

Відповідно до 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» (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є особи, які провадять незалежну професійну 

діяльність.  

Платник ЄВ зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати 

і сплачувати ЄВ (п. 2 ст. 6 Закону № 2464). 

Згідно з п. 9 прим. 2 розд. VІІІ Закону № 2464 визначено, що під час особливого 

періоду, визначеного Законом України від 21 жовтня 1993 року № 3543-ХІІ «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі – Закон № 3543) платники ЄВ, визначені 

ст. 4 Закону № 2464, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до 

виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного 

часу, на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов’язків, 

зазначених в п. 2 ст. 6 Закону № 2464, якщо вони не є роботодавцями. 

Крім того, згідно з п. 7 розд. ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (далі – Інструкція № 449) особи, які 

провадять незалежну професійну діяльність та якщо вони не є роботодавцями, 

звільняються від виконання своїх обов’язків, зокрема: 

 у разі призову на військову службу під час мобілізації або залучення до 

виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами 

воєнного часу, - з першого календарного дня місяця призову на військову 

службу під час мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, в 

якому платника було демобілізовано або завершено його лікування 

(реабілітацію); 

Підставою для звільнення у випадках, зазначених у п. 7 розд. Інструкції № 449,                  

є заява, особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, та копія військового 

квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із 

зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів такою особою 

протягом 10 днів після її демобілізації або після закінчення її лікування (реабілітації). 

Ця норма застосовується з першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента 

України від 17 березня 2014 року № 303 «Про часткову мобілізацію», затвердженим 

Законом України ”Про затвердження Указу Президента України «Про часткову 

мобілізацію», та протягом усього особливого періоду. 

При цьому чинне законодавство не містить норм звільнення від сплати ЄВ осіб, які 

провадять незалежну професійну діяльність, прийнятих на військову службу за 

контрактом. 



Отже, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони не є 

роботодавцями, призвані до Збройних сил України у зв’язку з мобілізацією, на особливий 

період, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, 

оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) ведення воєнного стану, на весь 

строк їх військової служби звільняються від сплати ЄВ.  

Водночас такі особи прийняті на військову службу за контрактом не звільняються 

від сплати ЄВ за себе. 


