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ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ ЯК САМЗАЙНЯТИХ ОСІБ. НАРАХУВАННЯ 
ТА СПЛАТА ЄВ. 

Основне нормативно-правове регулювання: 

Податковий кодекс України (розділ І, IV); 

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування» 

Порядком обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 
09.12.2011 № 1588 

Форма Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали 
спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та 
Порядок її ведення, затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013р. № 481 

Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 №1162 

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів 
України від 14.04.2015 №435 

Лист ДФС України від 30.12.2016 р. №41658/7/99-99-13-02-01-17 

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо переліку витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу, наказ Міндоходів від 30 грудня 2013 року № 885 

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких питань оподаткування 
фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів) наказ 
ДПС України від 24 грудня 2012 року № 1185 

Постанова КМ України від 17 вересня 2014 р. № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат 
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» 

 

 



 
Основні суми та терміни сплати ЄСВ у 2017р. 

Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2017 рік: 

 з 1 січня   2017 року – 1600 грн.; 
 з 1 травня 2017 року – 1684 грн.; 
 з 1 грудня 2017 року – 1762 грн.; 

 
Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 року – 3200 грн. 
Враховуючи розмір ЄСВ (22%) та норми Закону № 1801, максимальна величина бази нарахування 
ЄСВ для фізичних  осіб, які провадять незалежну професійну діяльність на 2017 рік становитиме: 

 з 1 січня 2017 року – 40000 грн.(1600 х 25); 
 з 1 травня 2017 року – 42100 грн. (1684 х 25); 
 з 1 грудня 2017 року – 44050 грн. (1762 х 25). 

Якщо сума доходу (прибутку) на місяць перевищує цю суму, то ЄСВ сплачується лише з максимальної 
величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством. Тобто максимальна сума 
ЄСВ, яку необхідно сплатити особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, за 2017 рік 
становитиме: 

 з 1 січня 2017 року – 8800 грн. (40000 х 22%); 
 з 1 травня 2017 року – 9262грн. (42100 х 22%); 
 з 1 грудня 2017 року – 9691 грн. (44050 х 22%). 

Мінімальна сума ЄСВ для таких осіб за 2017 рік: 
 з 1 січня – 704 грн. (3200 х 22%). 

Звіт необхідно подати до податкової інспекції за основним місцем обліку платника єдиного внеску. 

Додаток 5 надається фізичними особами, що забезпечують себе роботою самостійно, - дo 01 травня 
наступного року. 
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Оподаткування ПДФО 

Необхідно розрізняти дохід СПД-ФОП по ст. 177 та від незалежної професійної діяльності особи ст. 178 
ПК України 

1. Самозайняті особи 18 % 1,5 % 22 % 

14.1.226. самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить 
незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої 
підприємницької чи незалежної професійної діяльності.  

Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, 
художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних 
виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), 
аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною 
(місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або 
фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб; 

178.2. Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної 
професійної діяльності, оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього 
Кодексу.  

178.3. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і 
документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної 
професійної діяльності.  

У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну 
діяльність, об'єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат. 

178.5. Під час виплати суб'єктами господарювання - податковими агентами, фізичним особам, які 
провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов'язаних з такою діяльністю, 
податок на доходи у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії 
довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну 
діяльність. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної 
роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлено 
трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця 
відповідно до пунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу. 

До витрат адвоката можуть бути віднесені, зокрема: 

- орендна плата за користування приміщенням, яке є робочим місцем адвоката, у тому числі його 
поточний ремонт, обладнання пандусу для під'їзду інвалідів; 

- технічне забезпечення діяльності робочого місця адвоката та його обслуговування (охоронна та 
пожежна сигналізація, вогнестійкий сейф, інформаційна вивіска, металеві двері або металеві ролети); 

- обслуговування технічного обладнання (комп'ютери, у тому числі їх програмне забезпечення, 
принтери, сканер, ксерокс, факс, телефон тощо); 

- витрати на виготовлення печаток та штампів, а також їх заміну; 

- сплата щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування; 

- відкриття рахунків у банках та їх розрахунково-касове обслуговування (депозитні рахунки); 
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- оплата праці та обов'язкові нарахування на фонд оплати праці помічників, секретарів, стажистів 
(найманих працівників); 

- проходження підвищення кваліфікації адвокатом; участь у короткотермінових семінарах, симпозіумах, 
науково-практичних конференціях; удосконалення професійної майстерності. Придбання та передплата 
юридичної літератури (книг, журналів, дисків, програм тощо); 

- витрати на збирання доказів, отримання висновків спеціалістів (експертів) відповідно до умов 
договору про надання правової допомоги; 

- витрати на користування електронною базою законодавства; 

- витрати на підключення та користування мережею Інтернет; 

- виготовлення бланків (у тому числі ордерів) із зазначенням прізвища, імені та по батькові адвоката, 
номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 

- придбання канцелярського приладдя; 

- сплата адвокатами внесків до Пенсійного фонду України, у тому числі на користь найманих 
працівників, та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

- програмне забезпечення; 

- поштові та кур'єрські послуги, необхідні для виконання адвокатської діяльності; 

- витрати на послуги телекомунікаційного зв'язку, електронні цифрові підписи для ведення 
бухгалтерського та податкового обліку та для подання податкової звітності, звітності до органів 
статистики, Пенсійного Фонду України, інших фондів загальнообов'язкового державного страхування. 

БПД Витрати 

У випадку використання власного транспортного засобу через об'єктивну неможливість (нічний час, 
відсутність транспортного сполучення) прибути у визначений час до місця конфіденційного побачення 
із затриманою особою за допомогою транспорту загального користування підтвердними документами 
можуть бути копія реєстраційного документа на транспортний засіб (якщо в реєстраційному документі 
вказаний інший власник, додатковим підтвердним документом може бути документ, що підтверджує 
право користування цим транспортним засобом, зокрема, копія довіреності на право користування 
транспортним засобом, договору оренди транспортного засобу або іншого відповідного документа), 
копія посвідчення водія, квитанція (чек) на придбання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму, 
не меншу ніж та, що підлягає відшкодуванню. 

Таким чином, при визначенні сукупного річного чистого доходу фізичних осіб, які здійснюють 
незалежну адвокатську діяльність та надавали у звітному податковому році безоплатну вторинну 
правову допомогу, у разі отримання з бюджету відшкодування витрат відповідно до Постанови N 305 та 
включення сум зазначеного відшкодування до доходу такі фізичні особи мають право враховувати, крім 
витрат, передбачених Наказом N 1185, додаткові документально підтверджені витрати, пов'язані з 
наданням безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема: 

витрати на проїзд транспортом загального користування (крім авіаційного); 

витрати на паливно-мастильні матеріали у разі використання власного транспортного засобу. 
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Лист ДФС України від 30.12.2016 р. №41658/7/99-99-13-02-01-17 (не індивідуальна податкова 

консультація) 

 Про надання роз'яснення  

Законом України від 06 грудня 2016 року N 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України" (далі - Закон N 1774) внесено низку змін до Закону N 2464, які набувають чинності з 01 січня 
2017 року, зокрема щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами - підприємцями, у 
тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну 
професійну діяльність. 

Дія Закону N 2464 поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, 
пов'язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску. 

Платники єдиного внеску зобов'язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і 
сплачувати єдиний внесок (пункт 1 частини другої статті 6 Закону N 2464). 

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина дванадцята статті 9 
Закону N 2464). 

Платниками єдиного внеску відповідно до пунктів 4 та 5 частини першої статті 4 Закону N 2464 є 
фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які 
провадять незалежну професійну діяльність. 

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - 
підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 Закону N 2464, 
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. З 2017 року у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) 
у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов'язані визначити базу 
нарахування, 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 (пункт 2 частини першої статті 7 Закону N 2464 в редакції Закону N 1774). 

Мінімальний страховий внесок - це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток 
мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який 
нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (пункт 6 частини першої статті 1 
Закону N 2464). 

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - це максимальна сума доходу застрахованої 
особи на місяць, що дорівнює двадцяти п'яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (пункт 4 частини першої статті 1 Закону N 
2464). 

згідно з нормами частини п'ятої статті 8 Закону N 2464 єдиний внесок для всіх платників єдиного 
внеску (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього 
Закону бази нарахування єдиного внеску. 

Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році 

Законом України від 21 грудня 2016 року N 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік" 
(далі - Закон N 1801) визначено: 

прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2017 рік: 

з 01 січня 2017 року - 1600 грн.; 
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з 01 травня 2017 року - 1684 грн.; 

з 01 грудня 2017 року - 1762 гривні; 

мінімальна заробітна плата у 2017 році відповідно до Закону N 1801: 

з 01 січня 2017 року - 3200 гривень. 

Враховуючи розмір єдиного внеску (22 відс.) та норми Закону N 1801, максимальна величина бази 
нарахування єдиного внеску для фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну 
професійну діяльність на 2017 рік становитиме: 

з 01 січня 2017 року - 40000 грн. (1600 х 25); 

з 01 травня 2017 року - 42100 грн. (1684 х 25); 

з 01 грудня 2017 року - 44050 грн. (1762 х 25). 

Якщо сума доходу (прибутку) на місяць перевищує цю суму, то єдиний внесок сплачується лише з 
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством, тобто 
максимальна сума єдиного внеску, яку необхідно сплатити фізичній особі - підприємцю та особі, яка 
провадить незалежну професійну діяльність, за 2017 рік складатиме: 

з 01 січня 2017 року - 8800 грн. (40000 х 22 відс.); 

з 01 травня 2017 року - 9262 грн. (42100 х 22 відс.); 

з 01 грудня 2017 року - 9691 грн. (44050 х 22 відсотки). 

Оскільки для фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему 
оподаткування, крім фізичних осіб - підприємців віднесених до першої групи платників єдиного 
податку, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, сума єдиного внеску не може бути 
меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), то 
мінімальна сума єдиного внеску для таких осіб за 2017 рік складатиме: 

з 01 січня - 704 грн. (3200 х 22 відсотки). 

Щодо звільнення від сплати єдиного внеску 

З 01.01.2017 фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи - 
підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе 
єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону 
пенсію або соціальну допомогу (частина четверта статті 4 Закону N 2464 у редакції Закону N 1774). 

Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. 

Щодо термінів сплати єдиного внеску 

Терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену 
систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у 2017 році залишаться 
незмінними. 

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, 
нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року (абзац четвертий частини восьмої статті 9 
Закону N 2464). 
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Щодо строків та порядку подання обов'язкової звітності фізичними особами - підприємцями та 
особами, які провадять незалежну професійну діяльність 

Строки та порядок подання Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми 
нарахованого єдиного внеску (далі - Звіт) згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання 
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 N 435 (далі - Порядок), 
залишилися незмінними. 

Щодо періоду, за який необхідно сплати єдиний внесок у разі припинення підприємницької 
діяльності, та подання Звіту із зазначенням типу форми "ліквідаційна" 

У разі припинення діяльності фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну 
діяльність, зобов'язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми "ліквідаційна", де останнім 
звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної 
реєстрації припинення підприємницької діяльності (пункт 8 розділу III Порядку). 

Термін сплати зобов'язань, визначених фізичною особою - підприємцем 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. 

Крім цього, зняття з обліку фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему 
оподаткування, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, 
наданих державним реєстратором, а осіб, які провадять незалежну професійну діяльність - за їхньою 
заявою, після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та 
проведення остаточного розрахунку. 

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або 
особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, така особа користується правами, виконує 
обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску в частині діяльності, 
яка здійснювалася нею як фізичною особою-підприємцем або особою, яка провадить незалежну 
професійну діяльність. 
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БПЗ ЗІР Перелік питань 

Питання: 

Як здійснюється взяття на облік в контролюючому органі самозайнятої особи, яка здійснює незалежну 
професійну діяльність? 

Питання: 

Чи необхідно адвокату ставати на облік в контролюючому органі як особі, що здійснює незалежну 
професійну діяльність, у випадку, коли він не провадить самостійну адвокатську діяльність, а перебуває 
у трудових відносинах з роботодавцем? 

Питання: 

Яким чином відображаються у податковому розрахунку за ф. 1ДФ доходи, які виплачуються 
самозайнятим особам, якщо дохід нараховано та виплачено податковим агентом в різних кварталах? 

Питання: 

Чи звільняються від сплати ЄВ за себе ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, 
та одночасно є найманими працівниками (застрахованими особами)? 

Питання: 

Яким чином нараховують та який розмір ЄВ сплачують особи, які провадять незалежну професійну 
діяльність без використання праці найманих працівників? 

Питання: 

Яким чином подають звіт щодо сум нарахованого ЄВ та сплачують ЄВ ФОП та особи, які провадять 
незалежну професійну діяльність, у разі припинення діяльності? 

Питання: 

Чи необхідно адвокату ставати на облік в контролюючому органі як особі, що здійснює незалежну 
професійну діяльність, у випадку, коли він не провадить самостійну адвокатську діяльність, а перебуває 
у трудових відносинах з роботодавцем? 
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Питання: 

Як здійснюється взяття на облік в контролюючому органі самозайнятої особи, яка здійснює незалежну 
професійну діяльність? 

Відповідь: 

Відповідно до пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-
VІ, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), самозайнята особа - це платник податку, який є фізичною 
особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є 
працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, 
художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних 
виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), 
аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною 
(місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або 
фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб. 

Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків записів про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності, 
незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення змін 
стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які передбачені Порядком обліку платників 
податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1588 (у 
редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 N 462) (далі - Порядок) (п. 65.2 ст. 65 ПКУ). 

Відповідно до пп. 1 п. 6.7 розд. VI Порядку для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити 
незалежну професійну діяльність, у строк 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної 
професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію 
чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на 
провадження незалежної професійної діяльності, зобов'язана подати особисто (надіслати 
рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу 
за місцем свого постійного проживання: 

заяву за формою N 5-ОПП; 

копію реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, якщо заявник є 
приватним нотаріусом; 

копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є адвокатом, який 
провадить адвокатську діяльність індивідуально; 

копію свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною експертно-
кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України, якщо заявником є судовий експерт, який 
не є працівником державної спеціалізованої установи та отримав право самостійно провадити судово-
експертну діяльність; 

копію свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора), якщо заявником є арбітражний керуючий (розпорядник майна, 
керуючий санацією, ліквідатор). 

При подачі документів пред'являються оригінали зазначених документів. 

Узяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день 
отримання від них заяви за формою N 5-ОПП (пп. 3 п. 6.7 розд. VI Порядку). 
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Довідка про взяття на облік за формою N 4-ОПП надсилається (видається) фізичній особі, яка провадить 
незалежну професійну діяльність, згідно з пп. 3.10 - 3.11 розд. III Порядку.  

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну 
професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа - 
підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності. 

У такому разі фізична особа зобов'язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом 
вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного 
проживання заяву за формою N 5-ОПП з позначкою "Зміни" та копію документа, що підтверджує право 
фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, визначеного у пп. 1 п. 6.7 розд. VI 
Порядку (пп. 4 п. 6.7 розд. VI Порядку). 

Разом з тим, якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-
територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на облік за 
неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого робочого місця 
відповідно до розд. IV ПКУ (пп. 1 п. 6.8 розд. VI Порядку). 

Слід зазначити, що з урахуванням п. 63.3 ст. 63 ПКУ повідомлення про об'єкти оподаткування або 
об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою N 20-ОПП 
(додаток 11 до Порядку) подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника 
податків протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття. 

 

Питання: 

Чи необхідно адвокату ставати на облік в контролюючому органі як особі, що здійснює незалежну 
професійну діяльність, у випадку, коли він не провадить самостійну адвокатську діяльність, а перебуває 
у трудових відносинах з роботодавцем? 

Відповідь: 

Згідно з норами підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), 
самозайнятою особою є платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить 
незалежну професійну діяльність, за умови, що така особа не є працівником в межах такої 
підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

Незалежна професійна діяльність - це, зокрема, діяльність адвокатів за умови, що така особа не є 
працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох 
фізичних осіб. 

Відповідно до пункту 63.2 статті 63 ПКУ та пункту 1.3 розділу I Порядку обліку платників податків і 
зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1588, що зареєстрований 
у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300, взяттю на облік або реєстрації у 
контролюючих органах підлягають всі платники податків. 

Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також 
самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого 
податку та збору. 

Якщо адвокат здійснює свою діяльність виключно у рамках трудових відносин з роботодавцем 
(адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням), всі договори про надання правової допомоги 
укладаються від імені роботодавця, та оплата за послуги адвоката здійснюється від імені роботодавця, 
то такий адвокат не повинен ставати на облік в контролюючому органі як особа, що здійснює незалежну 
професійну діяльність. 
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Якщо хоча б одна з вищевказаних умов не виконується, то адвокат повинен стати на облік у 
контролюючому органі як самозайнята особа. 

Питання: 

Яким чином відображаються у податковому розрахунку за ф. 1ДФ доходи, які виплачуються 
самозайнятим особам, якщо дохід нараховано та виплачено податковим агентом в різних кварталах? 

Відповідь: 

Відповідно до п. 3 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 N 4 (далі - Порядок): 

у графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано 
фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до 
цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від 
того, виплачені такі доходи чи ні.; 

у графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику 
податку податковим агентом.; 

у графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума податку, нарахованого та утриманого з 
доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством; 

у графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до 
бюджету. 

Довідником ознак доходів, наведений у додатку до Порядку, визначено, що дохід, виплачений 
самозайнятій особі, відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу "157". 

Згідно з пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, із 
змінами та доповненнями (далі - ПКУ), самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - 
підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником 
в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької 
діяльності, суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий 
дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка 
отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до 
закону як суб'єкта підприємницької діяльності (п. 177.8 ст. 177 ПКУ). 

Під час виплати суб'єктами господарювання - податковими агентами, фізичним особам, які провадять 
незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов'язаних з такою діяльністю, податок на 
доходи у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про 
взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (п. 
178.5 ст. 178 ПКУ). 

Таким чином, якщо дохід, який виплачується самозайнятій особі, отримується від операцій, 
здійснюваних в межах підприємницької або незалежної професійної діяльності, то в податковому 
розрахунку за ф. 1ДФ заповнюються графи 3 та 3а. 

При цьому графа 3 "Сума виплаченого доходу" заповнюється у разі фактичної виплати доходу 
самозайнятій особі. Наприклад, якщо нарахування доходу було здійснено у лютому місяці (I квартал), а 
виплату здійснено у квітні місяці (II квартал), то нарахована сума буде відображатись в графі 3а "Сума 
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нарахованого доходу" за I квартал, а виплачена сума буде відображатися в графі 3 "Сума виплаченого 
доходу" податкового розрахунку за ф. 1ДФ за II квартал. 

Графи 4а "Сума нарахованого податку" та 4 "Сума перерахованого податку" не заповнюються, в даному 
випадку в таких графах проставляються нулі. 

Питання: 

Чи звільняються від сплати ЄВ за себе ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, 
та одночасно є найманими працівниками (застрахованими особами)? 

Відповідь: 

Відповідно до п. п. 4 та 5 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", із змінами і 
доповненнями (далі - Закон N 2464), платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування (далі - ЄВ) є ФОП, в тому числі ФОП - платники ЄП, та особи, які провадять 
незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або 
викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, 
або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують 
дохід від цієї діяльності. 

ЄВ нараховується: 

- для ФОП (крім ФОП - платників ЄП) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, - на суму 
доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних 
осіб. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. У 
разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці 
звітного року, такі платники зобов'язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної 
величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом N 2464. При цьому сума ЄВ не може бути 
меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 2 частини першої ст. 7 Закону N 2464);  

- для ФОП - платників ЄП, - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не 
більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом N 2464. При цьому сума ЄВ 
не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. ФОП - платники ЄП, які віднесені до 
першої групи платників ЄП, визначених у пп. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України від 02 
грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями, мають право сплачувати ЄВ у сумі не менше 
за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення 
підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до ст. 24 Закону 
України від 09 липня 2003 року N 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", із 
змінами та доповненнями, пропорційно сплаченому ЄВ (п. 3 частини першої ст. 7 Закону N 2464). 

Згідно з п. 5 частини першої ст. 1 Закону N 2464 мінімальний страховий внесок - це сума ЄВ, що 
визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, 
встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті 
щомісяця. 

Частиною п'ятою ст. 8 Закону N 2464 для зазначеної категорії платників встановлена обов'язкова ставка 
ЄВ, що дорівнює 22 відс. бази нарахування. 

ЄВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина дванадцята ст. 9 Закону N 2464). 

Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону N 2464 право на звільнення від сплати ЄВ за себе мають 
ФОП, за умови, що вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону 
пенсію або соціальну допомогу. 
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Таким чином, ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та одночасно є 
найманими працівниками (застрахованими особами), не звільняються від сплати ЄВ за себе. 
Виключенням є тільки ФОП за умови, що вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та 
отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. 

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або 
особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, така особа користується правами, виконує 
обов'язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску в частині діяльності, 
яка здійснювалася нею як фізичною особою-підприємцем або особою, яка провадить незалежну 
професійну діяльність. 

Зазначену інформацію необхідно взяти до уваги, використовувати у роботі та довести до відома 
платників єдиного внеску. 

Питання: 

Яким чином нараховують та який розмір ЄВ сплачують особи, які провадять незалежну професійну 
діяльність без використання праці найманих працівників? 

Відповідь: 

Відповідно до пп. 5 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зі змінами та 
доповненнями (далі - Закон N 2464), платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування (далі - ЄВ) є особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме 
наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну 
практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну 
(місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності. 

Частиною п'ятою ст. 8 Закону N 2464 для зазначеної категорії платників встановлено обов'язкову ставку 
ЄВ у розмірі 22 відс. бази нарахування. 

Пунктом 5 розд. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 N 
449, із змінами і доповненнями (далі - Інструкція N 449), визначено, що обчислення сум ЄВ особами, які 
провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється на підставі даних річних податкових 
декларацій (річної звітності) та результатів перевірок діяльності таких осіб, що призвела до збільшення 
або зменшення розміру доходу, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. 

Такі платники сплачують ЄВ, нарахований за календарний рік, до 01 травня наступного року на підставі 
даних річної податкової декларації. 

Базою нарахування ЄВ для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є чистий 
оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість місяців, 
протягом яких він отриманий. 

Згідно з абзацом другим п. 2 частини першої ст. 7 Закону N 2464 у разі, якщо таким платником не 
отримано доходу (прибутку) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник 
зобов'язаний визначити базу нарахування, але в розмірі, не більшому за максимальну величину бази 
нарахування ЄВ, встановлену Законом N 2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір 
мінімального страхового внеску. 

Питання: 

Яким чином подають звіт щодо сум нарахованого ЄВ та сплачують ЄВ ФОП та особи, які 
провадять незалежну професійну діяльність, у разі припинення діяльності? 
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Відповідь: 

Відповідно до пп. 4 та 5 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зі змінами та 
доповненнями (далі - Закон N 2464), платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування (далі - ЄВ) є ФОП, у тому числі ФОП – платники ЄП, та особи, які провадять 
незалежну професійну діяльність. 

У разі припинення діяльності ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, 
зобов'язані подати самі за себе Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми 
нарахованого єдиного внеску (далі - Звіт) згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання 
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 N 435, із 
змінами і доповненнями (далі - Порядок N 435), із зазначенням типу форми "ліквідаційна", де останнім 
звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації 
припинення підприємницької діяльності (п. 8 розд. III Порядку N 435). 

Термін сплати зобов'язань, визначених ФОП або особою, яка провадить незалежну професійну 
діяльність, у Звіті з позначкою "ліквідаційний" настає в день подання такого Звіту, відповідно ЄВ 
повинен бути сплачений до дати подання Звіту включно. 

Крім цього, зняття з обліку ФОП, у тому числі ФОП - платників ЄП, здійснюється органами доходів і 
зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а осіб, які 
провадять незалежну професійну діяльність - за їхньою заявою, після проведення передбачених 
законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку. 

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП та особи, яка провадить 
незалежну професійну діяльність, така особа користується правами, виконує обов'язки та несе 
відповідальність, що передбачені для платника ЄВ в частині діяльності, яка здійснювалася нею як ФОП 
або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. 

За порушення норм Закону N 2464 платники ЄВ несуть фінансову та адміністративну відповідальність 
відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону N 2464 та ст. 165 прим. 1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення від 07 грудня 1984 року N 8073-X, зі змінами та доповненнями. 

Відповідні роз'яснення надані листом ДФС від 30.12.2016 N 41658/7/99-99-13-02-01-17. 

Правове регулювання надання допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та вагітністю 
та пологами здійснюється відповідно до норм Закону України від 23 вересня 1999 року N 1105 "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування", із змінами і доповненнями. 

Оскільки ФОП - платники ЄП визначають для себе базу нарахування ЄВ самостійно, для ФОП на 
загальній системі оподаткування та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, базою 
нарахування ЄВ є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню 
податком на доходи фізичних осіб, а зазначені виплати не є доходом (прибутком), отриманим від такої 
діяльності, то обов'язок нараховувати і сплачувати ЄВ з сум допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою 
працездатності та по вагітності та пологах для таких осіб чинним законодавством не передбачений. 

З 01.01.2017 ФОП платники ЄП та ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, 
звільняються від сплати за себе ЄВ, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують 
відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина четверта ст. 4 Закону N 2464 у редакції 
Закону N 1774). 

Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. 
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Отже, починаючи з 2017 року, у разі якщо ФОП, які застосовують загальну систему оподаткування, та 
особами, які провадять незалежну професійну діяльність, не отримано дохід (прибуток) у звітному році 
або окремому місяці звітного року, такі платники зобов'язані визначити базу нарахування, але не більше 
максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄВ не 
може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. 

 

 

Враховуючи викладене вище, платникам, на яких не поширюється дія Закону N 755, контролюючим 
органом наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) 
повідомлення про взяття на облік за формою N 2-ЄСВ, а взяття на облік платників, на яких 
поширюється дія Закону N 755, підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, що 
надсилається (видається) цим платникам у порядку встановленому Законом N 755. 

Згідно з п. 3 розд. III Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 N 1162, із 
змінами та доповненнями (далі - Порядок N 1162), платникам ЄВ, на яких не поширюється дія Закону 
N 755, контролюючим органом наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно 
надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою N 2-ЄСВ згідно з 
додатком 2 до Порядку N 1162. 

Враховуючи зазначене вище, відповідальною особою за подання звіту щодо сум нарахованого 
єдиного внеску у разі смерті страхувальника - ФОП або ФО, яка провадить незалежну професійну 
діяльність, є особа, яка вступає у права спадщини або уповноважена здійснювати розпорядження 
майном померлої особи. 

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення 
такої незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного 
державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою 
діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та/або поданих до контролюючого органу за 
основним місцем обліку: 

заяви за формою №  8-ОПП; 

довідки за формою №  4-ОПП та інших документів, що видаються контролюючими органами платнику 
податків і підлягають поверненню до контролюючого органу. 

Внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення підприємницької діяльності фізичної 
особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у разі: 

визнання фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності - з дати набрання 
законної сили відповідним рішенням суду; 

смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої особи померлою, що підтверджується свідоцтвом 
про смерть (витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією органу 
державної реєстрації актів цивільного стану), а також визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що 
підтверджується судовим рішенням; 

внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - з дати державної реєстрації припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

реєстрації припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у відповідному 
уповноваженому органі - з дати реєстрації; 
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закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, 
сертифікат тощо), - з дати закінчення такого строку; 

заборони судом фізичній особі провадити підприємницьку діяльність або незалежну професійну 
діяльність - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо інше не визначене у 
рішенні суду; 

наявності обмежень права на провадження підприємницької діяльності або незалежної професійної 
діяльності, які встановлені законодавством, - з дати надходження відповідних документів до 
контролюючого органу за місцем обліку фізичної особи, якщо інше не встановлено законом чи 
рішенням суду; 

анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа 
(дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження підприємницької 
або незалежної професійної діяльності, - з дати такого анулювання чи скасування. 

Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності 
фізичної особи або внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення такої діяльності 
фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької чи 
незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та 
застосування санкцій за їх невиконання. 

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації 
у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної 
особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) погашення 
грошових зобов'язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи. 

Особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу фізичної особи - 
підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, є така фізична особа; 

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує 
обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа – платник податків, яка отримувала доходи 
від провадження підприємницької діяльності. 

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької 
діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу річну податкову 
декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи - підприємця. 

Контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи – 
платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим 
кодексом України. 

Якщо після припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця залишились 
незакритими його рахунки у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на 
вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, 
повідомляє дату та номер відповідного запису в Єдиному державному реєстрі, а також дату зняття з 
обліку платника податків у контролюючому органі. 

У разі коли після внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення підприємницької 
чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, 
вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи. 
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3. Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755, контролюючим органом 
наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про 
взяття їх на облік за формою N 2-ЄСВ згідно з додатком 2 до цього Порядку. 

1. У разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення діяльності 
платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755, платник єдиного внеску 
зобов'язаний у десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення подати до контролюючого 
органу заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою N 7-ЄСВ згідно з додатком 4 до 
цього Порядку та копії таких документів: 

розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими 
документами про ліквідацію; 

розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії; 

розпорядчого документа про припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи. 

Фізична особа знімається з обліку також за наявності довідки про смерть фізичної особи - платника або 
про визнання її померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною згідно із законодавством за умови 
відсутності в такої особи боргу. 

5. Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску контролюючий орган знімає 
його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави 
зняття з обліку. 

6. Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755, видається (надсилається) 
повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою N 10-ЄСВ згідно з додатком 7 до 
цього Порядку. 

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників. 

Питання: 

Як здійснюється взяття на облік в контролюючому органі самозайнятої особи, яка здійснює незалежну 
професійну діяльність? 

Відповідь: 

Відповідно до пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-
VІ, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), самозайнята особа - це платник податку, який є фізичною 
особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є 
працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, 
художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних 
виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), 
аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною 
(місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або 
фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб. 

Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків записів про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності, 
незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення змін 
стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які передбачені Порядком обліку платників 
податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1588 (у 
редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 N 462) (далі - Порядок) (п. 65.2 ст. 65 ПКУ). 
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Відповідно до пп. 1 п. 6.7 розд. VI Порядку для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити 
незалежну професійну діяльність, у строк 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної 
професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію 
чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на 
провадження незалежної професійної діяльності, зобов'язана подати особисто (надіслати 
рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу 
за місцем свого постійного проживання: 

заяву за формою N 5-ОПП; 

копію реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, якщо заявник є 
приватним нотаріусом; 

копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є адвокатом, 
який провадить адвокатську діяльність індивідуально; 

копію свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною експертно-
кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України, якщо заявником є судовий експерт, який 
не є працівником державної спеціалізованої установи та отримав право самостійно провадити судово-
експертну діяльність; 

копію свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора), якщо заявником є арбітражний керуючий (розпорядник майна, 
керуючий санацією, ліквідатор). 

При подачі документів пред'являються оригінали зазначених документів. 

Узяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день 
отримання від них заяви за формою N 5-ОПП (пп. 3 п. 6.7 розд. VI Порядку). 

Довідка про взяття на облік за формою N 4-ОПП надсилається (видається) фізичній особі, яка провадить 
незалежну професійну діяльність, згідно з пп. 3.10 - 3.11 розд. III Порядку.  

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну 
професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична 
особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності. 

У такому разі фізична особа зобов'язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з 
описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого 
постійного проживання заяву за формою N 5-ОПП з позначкою "Зміни" та копію документа, що 
підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, 
визначеного у пп. 1 п. 6.7 розд. VI Порядку (пп. 4 п. 6.7 розд. VI Порядку). 

Разом з тим, якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-
територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на 
облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого робочого 
місця відповідно до розд. IV ПКУ (пп. 1 п. 6.8 розд. VI Порядку). 

Слід зазначити, що з урахуванням п. 63.3 ст. 63 ПКУ повідомлення про об'єкти оподаткування або 
об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою N 20-ОПП 
(додаток 11 до Порядку) подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника 
податків протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття. 
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Питання: 

Чи необхідно адвокату ставати на облік в контролюючому органі як особі, що здійснює незалежну 
професійну діяльність, у випадку, коли він не провадить самостійну адвокатську діяльність, а 
перебуває у трудових відносинах з роботодавцем? 

Відповідь: 

Згідно з норами підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), 
самозайнятою особою є платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить 
незалежну професійну діяльність, за умови, що така особа не є працівником в межах такої 
підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

Незалежна професійна діяльність - це, зокрема, діяльність адвокатів за умови, що така особа не є 
працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох 
фізичних осіб. 

 

Відповідно до пункту 63.2 статті 63 ПКУ та пункту 1.3 розділу I Порядку обліку платників податків і 
зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1588, що зареєстрований 
у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300, взяттю на облік або реєстрації у 
контролюючих органах підлягають всі платники податків. 

Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також 
самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого 
податку та збору. 

Якщо адвокат здійснює свою діяльність виключно у рамках трудових відносин з роботодавцем 
(адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням), всі договори про надання правової допомоги 
укладаються від імені роботодавця, та оплата за послуги адвоката здійснюється від імені роботодавця, 
то такий адвокат не повинен ставати на облік в контролюючому органі як особа, що здійснює незалежну 
професійну діяльність. 

Якщо хоча б одна з вищевказаних умов не виконується, то адвокат повинен стати на облік у 
контролюючому органі як самозайнята особа. 
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