
СПЛАТА ЄДИНОГО ВНЕСКУ ПІДПРИЄМЦЯМИ, ЯКІ ОБРАЛИ СПРОЩЕНУ 

СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ 
 

Управління Пенсійного фонду України в місті Борисполі та Бориспільському районі 

Київської області повідомляє, що згідно із Законом України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фізичні особи-підприємці, у 

тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які 

беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, є платниками єдиного 

внеску. 

     Так у свою чергу, сума єдиного внеску для таких осіб складає 34,7%, що визначається 

такими платниками самостійно для себе та членів сім’ї, які беруть участь у впроваджені 

ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування 

єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути 

меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу. 

    Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування сплачують 

єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 

числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується. Суми сплачені у вигляді 

авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який 

здійснюється ним не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом, який 

дорівнює календарному року ( наприклад, за 2011 рік-не пізніше 20 січня 2012 року.) 

    Фізичні особи-підприємці, які знаходяться на загальній системі оподаткування за себе та 

членів своїх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, 

сплачують єдиний внесок протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 

листопада у вигляді авансових платежів в розмірі 25 % річної суми єдиного внеску, 

обчисленої від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на 

доходи фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності. 

    Суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником 

при остаточному розрахунку, який здійснюється ним до 1 квітня року, наступного за звітним 

роком, на підставі даних річної податкової декларації. 

    Мінімальний розмір єдиного внеску визначається розрахунково як добуток мінімального 

розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, на який 

нараховується заробітна плата 

 ( дохід), та підлягає сплаті щомісяця. 

    Враховуючи розмір мінімальної заробітної плати у 2012 році мінімальний страховий 

внесок для зазначених осіб у місячному розмірі становитиме: 

у січні-березні-356,24грн., у квітні-червні-363,21 грн., у липні-вересні-365,86 грн., у жовтні-

листопаді-371,18грн., та у грудні 376,49 грн. 

    Також повідомляємо, що страховий стаж для таких осіб, відповідно до чинного 

законодавства, зараховується лише за умови повної сплати.     

 

Відповідальність за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

 

Управління Пенсійного фонду України у м. Борисполі повідомляє, що 11 червня 2009 року 

набрав чинності Закон України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення 

відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування»., який запровадив серйозні новації у відносинах роботодавців із 

Пенсійним фондом. 

    Значно збільшилась адміністративна відповідальність посадових осіб за порушення 

порядку нарахування та сплати пенсійних внесків. Якщо раніше адмінштраф за будь-яке 

правопорушення коливався в межах від 136 до 255 грн.,(за повторне протягом року-340грн.), 

то зараз розмір штрафу залежить від виду правопорушення та його тяжкості. 

    Найбільше покарання передбачено за несплату та несвоєчасну сплату внесків. Сума 



штрафу коливатиметься від 425грн. до 1700 грн. в залежності від суми боргу. А повторне 

порушення порядку сплати протягом року може коштувати до 5100грн. 

    Для всіх інших видів порушень мінімальний розмір штрафу-340грн., максимальний - 

510грн.(510-680грн.-за повторне порушення). 

    Змінено також фінансові санкції. Тепер за несплату або несвоєчасну сплату пенсійних 

внесків на страхувальників очікує єдиний штраф-10% від суми недоплати. Раніше за це 

штрафували від 10% до 50% залежно від терміну прострочення сплати заборгованості. 

    Тож, якщо порушення виявлено вже після набрання чинності даним Законом (незалежно 

від того, за який період), то штраф буде новий-10% від суми недоїмки. Рішення, винесені до 

цього часу не переглядатимуть і штрафи за ними залишаться старі (від 10% до 50%). 

    Сплату штрафів та пені можна розстрочити. Страхувальникам дозволено розстрочити 

сплату штрафів та пені, накладених у 2007 та 2008 роках, а також які підлягають накладенню 

на заборгованість, що виникла до 2009 року. Період розстрочки сплати-максимум на 60 

календарних місяців із відстроченням першого платежу на 90 календарних днів.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Запровадження єдиного внеску (Презентація).  

 

http://borispol-rada.gov.ua/images/stories/dokumenty/ed_vnesok.pdf

