Єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб
у 2017 році
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Головне управління ДФС у Кіровоградській області нагадує, що з
01 січня 2017 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі
становить 3200,0 гривень. Таким
чином,
мінімальний
страховий
внесок становить 3200,0 грн. * 22% = 704,0 гривні.
Відповідно до Закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» з 1 січня 2017 року
набрали чинності зміни з питань нарахування та сплати єдиного соціального
внеску, зокрема:
в частині сплати єдиного внеску платниками єдиного податку:
- встановлено для платників єдиного податку першої групи норму,
згідно з якою сума єдиного внеску не може бути меншою ніж 0,5
мінімального розміру страхового внеску (з зарахуванням відповідних
періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який
обчислюється відповідно до статті 24 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пропорційно
сплаченому єдиному внеску), тобто не менше 352,0 гривень;
в частині сплати єдиного внеску фізичними особами –
підприємцями (далі – ФОП) на загальній системі оподаткування:
- сума єдиного внеску, сплаченого фізичними особами-підприємцями на
загальній системі оподаткування, не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску на місяць. У разі якщо таким платником не
отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного
року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума
єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового
внеску, тобто не менше 704,0 гривень.
Від сплати єдиного внеску звільнені ФОП на спрощеній системі
оподаткування – пенсіонери за віком та інваліди, які паралельно отримують
відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, а також ФОП –
пенсіонери за віком та інваліди, які перебувають на загальній системі
оподаткування. Такі особи можуть сплачувати єдиний внесок виключно на
добровільних засадах.
Зазначена
норма
не
застосовується
до
осіб,
які
провадять незалежну професійну діяльність (самозайнятих осіб).
У разі припинення діяльності ФОП й особи, які провадять незалежну
професійну діяльність, зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням
типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом буде період із дня
закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності.

Строк сплати зобов’язань, визначених ФОП або особою, яка провадить
незалежну професійну діяльність, у Звіті з позначкою «ліквідаційний»,
настає в день подання такого Звіту, відповідно, єдиний внесок необхідно
сплатити до дати подання Звіту включно.

