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Повідомлення про оприлюднення 
проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до 

Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Міністерство фінансів України відповідно до пункту 2 частини першої статті 15 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє про оприлюднення 
проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Інструкції 
про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» (далі – проект наказу).

Проект наказу Міністерства фінансів України розроблений з метою реалізації  
прийнятих законів України від 30 березня 2021 року № 1357-ІХ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання 
військового обов’язку та ведення військового обліку», від 14 грудня 2021 року 
№ 1946-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», якими внесено 
зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Прийняті законодавчі зміни потребують внесення змін до Інструкції про порядок 
нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства фінансів України 
від 20 квітня 2015 року № 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 травня 
2015 року за № 508/26953 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 
грудня 2020 року № 790).

Проект наказу передбачає внесення змін до Інструкції в частині: 
нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (далі – єдиний внесок) платниками, які призвані на військову службу за 
призовом осіб із числа резервістів в особливий період, на весь строк їх військової 
служби та передбачення для зазначених платників подання заяви після звільнення з 
військової служби; 

відображення особливостей визначення бази нарахування єдиного внеску для 
платників єдиного внеску резидента Дія Сіті.

Проект зазначеного нормативно – правового акта оприлюднений на офіційній 
сторінці Міністерства фінансів України в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua) у рубриці 
«Законодавство» підрозділу «Проекти нормативно-правових актів у 2022 році». 

Зауваження та пропозиції стосовно змісту нормативно-правового акту надавати у 
письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за 
наступними адресами:

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, 
e-mail:  doroshkova@minfin.gov.ua,  esvdfs@gmail.com

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ-11, 
вул. Арсенальна, 9/11, e-mail:  inform@dkrp.gov.ua   
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