
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 

13.04.2021 р. № 1518/ІПК/99-00-04-03-03-06 

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового 

кодексу України (далі – Кодекс), розглянуло звернення щодо сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(далі - єдиний внесок) фізичною особою, яка здійснює незалежну 

професійну діяльність (адвокат), та в межах компетенції повідомляє, що 

відповідь надається з урахуванням норм чинного законодавства, які діяли 

у 2020 році. 

Платник податків у своєму зверненні повідомив, що є фізичною особою, яка 

здійснює незалежну професійну діяльність, зокрема адвокатську.  

У зв’язку з набранням чинності Закону України від 04 грудня 2020 року № 

1072-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі - Закон № 1072) 
платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо 

сплати єдиного внеску фізичною особою, яка здійснює незалежну професійну 

діяльність (адвокат), але не отримує в грудні 2020 року доходу від 

індивідуальної адвокатської діяльності. 

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, 

умови та порядок його 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» зі змінами та доповненнями (далі – Закон 

№ 2464). 

Відповідно до п. 916 розділу VIII Закону № 2464 (у редакції Закону 

№ 1072) тимчасово, за період з 1 по 31 грудня 2020 року, до платників, на 

яких поширюється дія Закону України від 04 грудня 2020 року № 1071 

«Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів 

господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних 

заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-20#n2


України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (далі - Закон № 1071), положення абзацу 

другого п. 2 частини першої ст. 7 Закону №2464 в частині сплати єдиного 

внеску за себе не застосовуються. 

Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату 

єдиного внеску за період, зазначений в абзаці першому цього пункту, в 

розмірах, визначених Законом № 2464. У такому разі інформація про сплачені 

суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний 

період, визначений для таких осіб Законом №2464. 

Згідно з п. 1 ст. 2 Закону № 1071 застрахована особа, зокрема має бути 

найманим працівником суб'єкта господарювання, основний вид економічної 
діяльності якого заявлений першим у відомостях з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань станом на 31 жовтня 2020 року та відповідає визначеним у 

Переліку видів економічної діяльності, або фізичною особою - підприємцем, 
основний вид економічної діяльності якого заявлений першим у відомостях з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань станом на 31 жовтня 2020 року та відповідає 

визначеним у Переліку видів економічної діяльності. 

Таким чином, положення п. 916 розділу VIII Закону № 2464 поширюються 

виключно на фізичних осіб – підприємців, і не стосуються осіб, які провадять 
незалежну професійну діяльність, а отже нарахування та сплата єдиного 

внеску зазначеними особами здійснюється у загальному порядку, 

встановленому Законом № 2464. 

Так, згідно з п. 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиного 
внеску є особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема, 

адвокатську діяльність та отримують дохід від цієї діяльності. 

Абзацом третім частини восьмої ст. 9 Закону № 2464 встановлено, що особи, 
які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати 

єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що 

настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. 

Базою нарахування єдиного внеску для осіб, які провадять незалежну 

професійну діяльність, є сума 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). 

Єдиний внесок для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464, 

встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази 

нарахування єдиного внеску (частина п’ята ст. 8 Закону № 2464). 

Платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі 

нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (п. 1 частини другої 

ст. 6 Закону № 2464). 

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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