
Рахунки для сплати Єдиного соціального внеску  

    

 З 01.01.2013 

року                                                                                                                                                        

              Єдиний соціальний внесок необхідно сплачувати  на рахунки, відкриті в головному 

управлінні Державного казначейства України в Київській області   (МФО 821018 Банк 

одержувача:  ГУ ДКУ в Київській 

області                                                                                                                                                  

Одержувач: Управління ПФУ у м. Борисполі  та Бориспільському районі Київської 

області                                                                            код  ЄДРПОУ 37838060) 

        

№ 

з/п 

Новий символ 

"ССС" з 

01.01.2013 

року 

Розміри єдиного внеску  Рахунки з 01.01.2013 

1 101 

Єдиний внесок нарахований роботодавцями на 

суми:  заробітної плати (36,76%-49,7%; 36,3%, 

45,96%, 8,41%, 3,6%, 2,85%, 6,1%, 5,3%, 

5,5%);  винагороди за договорами ЦПХ (34,7%; 

2,6%); допомоги по тимчасовій непрацездатності 

(33,2%; 2%). Всі класи ризику, в тому числі 

бюджетні установи, роботодавці за осіб з числа 

льотних екіпажів повітряних.  Утримання , в тому 

числі з найманих, працівників які працюють на 

посадах, робота яких зараховується до спецстажу. 

37191101001035 

2 102 
Єдиний внесок нарахований на суми грошового 

забезпечення військовослужбовців (34,7%, 2,6%). 
37190102001035 

3 103 

Єдиний внесок нарахований на суми грошового 

забезпечення батьків вихователів або добровільна 

участь у пенсійному страхуванні (33,2%).  

37199103001035 

4 104 

Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали 

спрощену систему оподаткування та осіб, 

які  проводять незалежну професійну діяльність 

(34,7%). 

37198104001035 

5 105 

Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали 

спрощену систему оподаткування, осіб, 

які  проводять незалежну професійну діяльність, та 

які  беруть добровільну участь  у страхуванні на 

загальнообов’язкове державне  соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими 

похованням (36,6%). 

37197105001035 

6 106 

Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали 

спрощену систему оподаткування, осіб, 

які  проводять незалежну професійну діяльність, та 

які  беруть добровільну участь  у страхуванні на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності (36,21%). 

37196106001035 

7 107 
Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали 

спрощену систему оподаткування, осіб, 
37195107001035 



які  проводять незалежну професійну діяльність, та 

які  беруть добровільну участь  у страхуванні на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими 

похованням, і від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності (38,11%). 

8 108 Добровільна участь на випадок безробіття (1,5%). 37194108001035 

9 109 
Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності (1,9%). 
37193109001035 

10 110 

Добровільна участь від нещасного випадку на 

виробництві (1,51%) або доплата до фонду 

нещасних випадків пов'язана із зміною класу 

ризику. 

37193110001035 
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