
Чи є базою нарахування ЄВ вартість візитних карток у разі 

видачі їх роботодавцем працівникам, на яких зазначені, 

зокрема, логотип, реквізити роботодавця та особисті дані 

конкретного працівника? 
ЗІР, категорія 301.03 

Статтею 1 Закону України від 03 липня 2004 року № 270/96–ВР «Про рекламу», який 

визначає засади рекламної діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають у 

процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, визначено, що реклама – 

це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб 

і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес 

щодо таких особи чи товару. 

Відповідно до п. 1 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 роботодавці, 

зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно 

до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання, 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 фізичною 

особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам 

діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб –підприємців та громадських формувань), у тому числі філії, 

представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, 

установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно 

ведуть розрахунки із застрахованими особами. 

Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 базою нарахування ЄВ для 

зазначених платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за 

видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні 

та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно 

до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» та суму 

винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими 

договорами. 

Отже візитні картки, видані роботодавцем своїм працівникам, на яких зазначені, 

зокрема, логотип, реквізити такого роботодавця та особисті дані конкретного працівника, 

не є базою нарахування ЄВ. 


