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Київський окружний адміністративний суд 

 

Позивач: 

Берковський Сергій Миколайович 

РНОКПП: 2821518430 

80601, Київська обл., Васильківський р-н., 

м. Васильків, пров. Селянський, буд. 1 

Відповідач: 

Головне управління ДПС у Київській області 

ЄДРПОУ: 43141377 

03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 

буд. 5А 

Позовна вимога: немайнового характеру 

Звільнення від сплати судового збору: 

Від сплати судового збору під час розгляду 

справи в усіх судових інстанціях звільняються 

особи з інвалідністю I та II груп (п.9 ч.1 ст.5 

ЗУ «Про судовий збір»). У зв’язку з цим 

прошу звільнити від сплати судового збору. 

 

Позовна заява 

про скасування податкової вимоги про сплату боргу (недоїмки), та 

зобов'язання Головного управління ДПС Київської області видалити з 

інтегрованої картки платника податків дані про наявність 

заборгованості (недоїмки) з єдиного внеску 

З травня 2014 року та по теперішній час працюю на ДП ДГЗП (Далі – 

Підприємство). Підтвердженням цього є довідка з місця роботи, Форма ОК 

№7 видана Пенсійним фондом України, копія трудової книжки. 

На вищезгаданому підприємстві отримую заробітну плату, на суми якої 

роботодавець нараховує та сплачує необхідні податки, в тому числі і єдиний 

внесок. 

У період роботи найманим працівником на Підприємстві мною 07 

жовтня 2016 року мною було отримано Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю. Дане свідоцтво отримано на підставі рішення Ради 

адвокатів Київської області № 39 від 07 жовтня 2016 року. 

Мною адвокатська діяльність не здійснюється, та доходи від цієї 

діяльності не отримую, оскільки постійно працюю найманим працівником на 

Підприємстві. Отже у той момент коли є найманим працівником, не можу 

бути самозайнятою особою. 
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Фактично мій роботодавець сплачує за мене податки визначені законом, 

а тому мені не потрібно сплачувати єдиний внесок за себе. Адже якщо 

єдиний внесок сплачений роботодавцем, то мета захисту прав 

застрахованої особи, тобто позивача як працівника, досягнута. 

Сплата єдиного внеску особами, які є адвокатами та найманими 

працівниками, які одночасно перебувають у трудових відносинах, спричиняє 

подвійну його сплату (безпосередньо особою та роботодавцем), що 

суперечить меті запровадженого державою консолідованого страхового 

внеску. 

23.06.2020 року маючи намір перевірити себе на наявність штрафів 

вирішив проявити звичайну обачність та перевірив реєстр виконавчих 

проваджень, та виявив, що стосовно мене відкрито виконавче провадження 

№ 62108435. Жодних листів про відкрите виконавче провадження стосовно 

мене – не отримував. 

Цього дня я звернувся до Васильківського міськрайонного відділу 

державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ), та ознайомився з виконавчим 

провадженням № 62108435. 

В даному виконавчому провадженні була наявна Вимога про сплату 

боргу (недоїмки) ГУ ДПС у Київській області від 07 листопада 2019 року № 

Ф – 2358-57 У. 

Ознайомившись з даною вимогою вважаю її безпідставною і 

протиправною, адже адвокатську діяльність фактично не здійснюю та доходу 

від неї також у мене нема, я є застрахованою особою та найманим 

працівником за якого роботодавець сплачував та сплачує єдиний внесок та 

всі інші податки визначені законом за всі періоди моєї роботи на 

Підприємстві. Отже у мене нема заборгованості зі сплати єдиного внеску. 

Адже фактично мета збору єдиного внеску на загальнообов`язкове 

державне соціальне страхування досягнута за рахунок його сплати моїм 

роботодавцем у розмірі не меншому за мінімальний. 

Окрім цього Вимога про сплату боргу (недоїмки) від 07 листопада 2019 

року № Ф- 2358-57 У є протиправною адже:  

 дана вимога не містить номеру та дату акта документальної перевірки; 

 вимогу про сплату боргу (недоїмки) від 07 листопада 2019 року № Ф- 

2358-57 У мені ніхто не направляв, та не ознайомлював мене з нею;  

 про перевірку стосовно мене ніхто не повідомляв;  

 мені ніхто вручав акт перевірки як того вимагає ІНСТРУКЦІЯ про 

порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування ( п.3 Розділ VI Порядок стягнення 
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заборгованості з платників - У випадку, передбаченому абзацом другим 

цього пункту, вимога про сплату боргу (недоїмки) приймається 

відповідним органом доходів і зборів протягом 10 робочих днів з дня, що 

настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності 

заперечень платника єдиного внеску до акта перевірки приймається з 

урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта 

перевірки). Отже відповідачем порушена процедура по прийняттю вимоги.; 

 у ній відсутній підпис виконавця даної вимоги;  

 у ній відсутні реквізити акту документальної перевірки (№ акту, його 

номер, та інше), що фактично вимагається згідно ІНСТРУКЦІЇ про порядок 

нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

На мою користь свідчить і прийняття 13.05.2020 змін до Закону №2464-

VI, який передбачає звільнення самозайнятих осіб, фізичних осіб-

підприємців, які мають основне місце роботи, від сплати за себе єдиного 

соціального внеску за місяці, за які роботодавець сплатив страховий внесок 

за них. 

 

Практика Верховного Суду у подібних спорах. 

Відповідно до частини п`ятої статті 242 Кодексу адміністративного 

судочинства України при виборі і застосування норми до спірних 

правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, 

викладені в постановах Верховного Суду. 

 

04 червня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду по справі № 240/9527/19 зазначив: 

«Отже, проаналізувавши наведені вище положення ПК України  та 

Закону №5076-VI, колегія суддів дійшла висновку, що фізична особа, яка має 

намір провадити незалежну професійну діяльність, у тому числі й 

адвокатську, підлягає взяттю на облік у контролюючому органі. Поряд із 

тим особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, вважається 

самозайнятою лише за умови, що вона не є найманим працівником. 

Такий висновок випливає із буквального тлумачення положень 

підпункту     14.1.226     пункту     14.1     статті     14 ПК України. 

Аналогічного висновку дійшов суд касаційної інстанції у постанові від 

27 травня 2020 року у справі №500/576/19.»  

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_06_03/pravo1/T102464.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_06_03/pravo1/T102464.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1832/ed_2020_05_13/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#1832
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1832/ed_2020_05_13/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#1832
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_11233/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#11233
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10766/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#10766
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10765/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#10765
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05 березня 2020 року Верховний Суд Касаційний адміністративний 

суд по справі № 460/943/19 зазначив: 

«В той же час відносини щодо адміністрування єдиного внеску при 

одночасному перебуванні фізичної особи в трудових відносинах та наявності у 

неї права на здійснення незалежної професійної діяльності, яку особа у 

відповідні періоди фактично не здійснює, Законом № 2464-VI не врегульовано. 

Системний аналіз наведених норм дає підстави для висновку про те, що 

платниками єдиного соціального внеску є самозайняті особи, зокрема, адвокати, 

які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально. Необхідними умовами 

для сплати особою єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне 

страхування є провадження такою особою, зокрема, незалежної професійної 

адвокатської діяльності індивідуально та отримання доходу від такої діяльності, 

який і є базою для нарахування ЄСВ. Отже, саме дохід особи від такої 

діяльності є базою для нарахування, проте за будь-яких умов розмір єдиного 

соціального внеску не може бути меншим за розмір мінімального страхового 

внеску за місяць. При цьому, за відсутності бази для нарахування єдиного 

соціального внеску у відповідному звітному кварталі або окремому місяці 

звітного кварталу, законодавство встановлює обов`язок особи самостійно 

визначити цю базу, але її розмір не може бути меншим за розмір мінімальної 

заробітної плати. 

Таким чином, метою встановлення розміру мінімального страхового внеску 

та обов`язку сплачувати його незалежно від наявності бази для нарахування є 

забезпечення у передбачених законодавством випадках мінімального рівня 

соціального захисту осіб шляхом отримання страхових виплат (послуг) за 

чинними видами загальнообов`язкового державного соціального страхування. 

Відтак, з урахуванням особливостей форми діяльності самозайнятих осіб, 

саме задля досягнення вищевказаної мети збору єдиного внеску на 

загальнообов`язкове державне соціальне страхування законодавством 

встановлено обов`язок сплати особами мінімального страхового внеску 

незалежно від фактичного отримання доходу від їх діяльності. 

З урахування встановлених обставин та зазначених нормативно-правових 

положень можна дійти висновку, що особа, яка провадить незалежну 

професійну діяльність, зокрема,    адвокатську, вважається самозайнятою 

особою і зобов`язана сплачувати єдиний внесок на загальнообов`язкове 

державне соціальне страхування не нижче розміру мінімального страхового 

внеску незалежно від фактичного отримання доходу лише за умови, що така 

особа не є найманим працівником. В іншому випадку (якщо особа є 

найманим працівником), така особа є застрахованою і платником єдиного 

внеску за неї є її роботодавець, а мета збору єдиного внеску на 

загальнообов`язкове державне соціальне страхування досягається за 

рахунок його сплати роботодавцем у розмірі не меншому за мінімальний. 
Інше тлумачення норм Закону № 2464-VI, на якому наполягає відповідач, 

щодо необхідності сплати єдиного внеску особами, які перебувають на обліку в 

органах ДФС і мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, 

та які одночасно перебувають у трудових відносинах, спричиняє подвійну його 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_01_16/pravo1/T102464.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_01_16/pravo1/T102464.html?pravo=1
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сплату (безпосередньо особою та роботодавцем), що суперечить меті 

запровадженого державою консолідованого страхового внеску. 

Таким чином, оскільки єдиною метою збору єдиного внеску на 

загальнообов`язкове державне соціальне страхування є забезпечення захисту у 

випадках, передбачених законодавством саме прав фізичних осіб на отримання 

страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов`язкового 

державного соціального страхування, то в розумінні Закону № 2464-VI позивач 

є застрахованою особою, і єдиний внесок за нього у відповідний період 

нараховував та сплачував роботодавець в розмірі не менше мінімального, що 

виключає обов`язок по сплаті у цей період єдиного внеску позивачем ще і як 

особою, що має право провадити адвокатську діяльність, проте не отримувала 

дохід від неї у відповідному періоді.» 

 

13 вересня 2019 року Касаційний адміністративний суд у складі 

Верховного Суду відкрив касаційне провадження у подібній справі з метою 

формування єдиної правозастосовчої практики. 

27 листопада 2019 року Верховний Суд по справі № 160/3114/19 у своїй 

постанові зазначив: 

«Перевіряючи правильність застосування судами попередніх інстанцій 

норм матеріального права, колегія суддів виходить з такого. 

Предметом спору у цій справі є оцінка правомірності вимоги з огляду на 

наявність обов`язку сплачувати ЄСВ у мінімальному розмірі у позивача, який 

був зареєстрований як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність 

протягом 2017 року, за умови, що у цей період він був найманим 

працівником та його роботодавець сплачував за нього ЄСВ у сумі, що не 

була меншою мінімального розміру. 

Суди попередніх інстанцій правильно визначилися, що спірні 

правовідносини врегульовані нормами Податкового кодексу України в 

частині відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів, 

порядку їх адміністрування, платників податків та зборів, їх прав та 

обов`язків, компетенції контролюючих органів, повноважень і обов`язків їх 

посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальності за 

порушення податкового законодавства, та нормами Закону № 2464-VI в 

частині правових та організаційних засад забезпечення збору та обліку 

єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, 

умов та порядку його нарахування і сплати та повноважень органу, що 

здійснює його збір та ведення обліку. 

Так, відповідно до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового 

кодексу України (далі-ПК України) 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 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_01_16/pravo1/T102464.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_20/pravo1/T10_2755.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_10_21/pravo1/T102464.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_11233/ed_2019_09_20/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#11233
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10766/ed_2019_09_20/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#10766
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10765/ed_2019_09_20/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#10765
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10765/ed_2019_09_20/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#10765
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_20/pravo1/T10_2755.html?pravo=1
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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. 

Пункт 14.1.195 пункту 14.1 статті 14 ПК України дає визначення 

поняттю «працівник» - це фізична особа, яка безпосередньо власною працею 

виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим 

договором (контрактом) відповідно до закону; 

Згідно із пунктом 2 частини першої статті 1 Закону України від 5 липня 

2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - 

Закон № 5076-VI) адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність 

адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги клієнту. 

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону № 5076-VI адвокат може 

здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-

правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об`єднання 

(організаційні форми адвокатської діяльності). 

Статтею 13 Закону № 5076-VI визначено, що адвокат, який здійснює 

адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. Адвокат, який 

здійснює адвокатську діяльність індивідуально, може відкривати рахунки в 

банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числі ордера) із зазначенням 

свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Адвокатське об`єднання є юридичною особою, створеною шляхом 

об`єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту 

(частина перша статті 15 Закону № 5076-VI) 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 1 Закону № 2464-

VI єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування 

(далі - єдиний внесок) - консолідований страховий внесок, збір якого 

здійснюється до системи загальнообов`язкового державного соціального 

страхування в обов`язковому порядку та на регулярній основі з метою 

забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав 

застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими 

видами загальнообов`язкового державного соціального страхування. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_11173/ed_2019_09_20/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#11173
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10766/ed_2019_09_20/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#10766
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10765/ed_2019_09_20/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#10765
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_6/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1#6
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_6/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1#6
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_23/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1#23
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_94/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1#94
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_104/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1#104
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_6/ed_2019_10_21/pravo1/T102464.html?pravo=1#6
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_6/ed_2019_10_21/pravo1/T102464.html?pravo=1#6
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Відповідно до статті 2 Закону № 2464-VI його дія поширюється на 

відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов`язаної із 

збором та веденням обліку єдиного внеску. Дія інших нормативно-правових 

актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, 

передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону. 

Виключно цим Законом визначаються: принципи збору та ведення обліку 

єдиного внеску; платники єдиного внеску; порядок нарахування, обчислення 

та сплати єдиного внеску; розмір єдиного внеску; орган, що здійснює збір та 

веде облік єдиного внеску, його повноваження та відповідальність; склад, 

порядок ведення та використання даних Державного реєстру 

загальнообов`язкового державного соціального страхування; порядок 

здійснення державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску. 

Згідно з абзацом другим пункту 1 частини першої статті 4 Закону № 

2464-VI платниками єдиного внеску є роботодавці: підприємства, установи та 

організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства 

України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, 

які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору 

(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за 

цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, 

укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи 

(надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, 

інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть 

розрахунки із застрахованими особами. 

Пунктом 5 частини першої статті 4 Закону № 2464-VI до платників 

єдиного внеску віднесено також осіб, 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. 

Відповідно до абзацу першого пункту 1 та пункту 2 частини 

першої статті 7 Закону № 2464-VI (в редакції, чинній з 1 січня 2017 року) 

єдиний внесок нараховується: 

для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), частини 

першої статті 4 цього Закону, - на суму нарахованої кожній застрахованій 

особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_19/ed_2019_10_21/pravo1/T102464.html?pravo=1#19
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_39/ed_2019_10_21/pravo1/T102464.html?pravo=1#39
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_39/ed_2019_10_21/pravo1/T102464.html?pravo=1#39
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_39/ed_2019_10_21/pravo1/T102464.html?pravo=1#39
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_103/ed_2019_10_21/pravo1/T102464.html?pravo=1#103
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_39/ed_2019_10_21/pravo1/T102464.html?pravo=1#39
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додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у 

тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону 

України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за 

виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами; 

для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб-підприємців, 

які обрали спрощену систему оподаткування), 5 та 5-1 частини першої статті 

4 цього Закону, - на суму 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. У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) 

у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник 

зобов`язаний 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. 

В той же час відносини щодо адміністрування єдиного внеску при 

одночасному перебуванні фізичної особи в трудових відносинах та 

наявності у неї права на здійснення незалежної професійної діяльності, 

яку особа фактично не здійснює, Законом № 2464-VI не врегульовано. 

Системний аналіз наведених норм свідчить про те, що платниками 

єдиного соціального внеску є самозайняті особи, зокрема, адвокати, які 

здійснюють адвокатську діяльність індивідуально. Необхідними умовами 

для сплати особою єдиного внеску на загальнообов`язкове державне 

соціальне страхування є провадження такою особою, зокрема, 

незалежної професійної адвокатської діяльності індивідуально та 

отримання доходу від такої діяльності, який і є базою для нарахування 

ЄСВ. Отже, саме дохід особи від такої діяльності є базою для нарахування, 

проте за будь-яких умов розмір ЄСВ не може бути меншим за розмір 

мінімального страхового внеску за місяць. При цьому, за відсутності бази для 

нарахування ЄСВ у відповідному звітному кварталі або окремому місяці 

звітного кварталу, законодавство встановлює обов`язок особи самостійно 

визначити цю базу, але її розмір не може бути меншим за розмір мінімальної 

заробітної плати. 

Таким чином, метою встановлення розміру мінімального страхового 

внеску та обов`язку сплачувати його незалежно від наявності бази для 

нарахування є забезпечення у передбачених законодавством випадках 

мінімального рівня соціального захисту осіб шляхом отримання страхових 

виплат (послуг) за діючими видами загальнообов`язкового державного 

соціального страхування. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_12_06/pravo1/Z950108.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_12_06/pravo1/Z950108.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_22/ed_2016_12_06/pravo1/Z950108.html?pravo=1#22
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_22/ed_2016_12_06/pravo1/Z950108.html?pravo=1#22
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_10_21/pravo1/T102464.html?pravo=1
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На підставі наведеного можливо зробити висновок, що, з урахуванням 

особливостей форми діяльності самозайнятих осіб, саме задля досягнення 

вищевказаної мети збору єдиного внеску на загальнообов`язкове державне 

соціальне страхування законодавством встановлено обов`язок сплати 

особами мінімального страхового внеску незалежно від фактичного 

отримання доходу від їх діяльності. 

З огляду на предмет спору у даній справі та вищевикладені висновки, 

шляхом системного тлумачення наведених норм права, суд касаційної 

інстанції вважає за необхідне сформулювати правовий висновок, відповідно 

до якого особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, зокрема 

адвокатську, вважається самозайнятою особою і зобов`язана сплачувати 

єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування не 

нижче розміру мінімального страхового внеску незалежно від фактичного 

отримання доходу  лише за умови, що така особа не є найманим 

працівником. В іншому випадку (якщо особа є найманим працівником), 

така особа є застрахованою і платником єдиного внеску за неї є її 

роботодавець, а мета збору єдиного внеску на загальнообов`язкове 

державне соціальне страхування досягається за рахунок його сплати 

роботодавцем. 

Інше тлумачення норм Закону № 2464-VI, на якому наполягає ГУ ДФС, 

щодо необхідності сплати єдиного внеску особами, які перебувають на 

обліку в органах ДФС і мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю, та які одночасно перебувають у трудових відносинах в межах цієї 

діяльності, спричиняє подвійну його сплату (безпосередньо особою та 

роботодавцем), що суперечить меті запровадженого державою 

консолідованого страхового внеску.» Дана постанова Верховного Суду була 

підтримана і іншими постановами цього суду по справі № 240/9527/19 від 04 

червня 2020 року, 200/10723/18-а від 28 травня 2020 року,  140/1428/19 від 07 

травня 2020 року,  140/642/19 від 03 квітня 2020 року,  05 березня 2020 року 

460/943/19,  620/2449/19 від 02 квітня 2020 року,  1.380.2019.003164 від 18 

березня 2020 року,  140/1777/19 від 18 березня 2020 року, 824/509/19-а від 05 

березня 2020 року. 

 

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, яка 

сформувалась з питань імперативності правила про прийняття рішення на 

користь платників податків, слідує, що у разі існування неоднозначності у 

тлумаченні прав та/чи обов`язків платника податків слід віддавати перевагу 

найбільш сприятливому тлумаченню національного законодавства та 

приймати рішення на користь платника податків (справи Серков проти 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_10_21/pravo1/T102464.html?pravo=1


 

10 

України (заява №39766/05), Щокін проти України (заяви №23759/03 та 

№37943/06), які відповідно до ст.17 Закону України Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини підлягають 

застосуванню судами як джерела права. 

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. 

Згідно ч.1 ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, 

на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, 

встановлених статтею 78 цього Кодексу. 

Відповідно до ч.2 ст.77 КАС України в адміністративних справах про 

протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень 

обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності 

покладається на відповідача. 

Такий підхід узгоджується з практикою Європейського Суду з прав 

людини. Так, у пункті 110 рішення від 23.07.2002 року у справі "Компанія 

"Вестберґа таксі Актіеболаґ" та Вуліч проти Швеції" суд визначив, що "... 

адміністративні суди, які розглядають скарги заявників стосовно рішень 

податкового управління, мають повну юрисдикцію у цих справах та 

повноваження скасувати оскаржені рішення. Справи мають бути розглянуті на 

підставі і поданих доказів, а довести наявність підстав, передбачених 

відповідними законами, для призначення податкових штрафів має саме 

податкове управління". 

 

04 грудня 2019 року Велика Палата Верховного Суду по справі № 

520/3939/19 зазначила: «83. При цьому застосовними у цій справі є висновки 

Європейського суду з прав людини справа «Серков проти України» (цитовані у 

пункті 65 цієї постанови), оскільки принцип найбільш сприятливого тлумачення 

національного законодавства на користь платників податків так само може 

бути застосований до платників загальнообов`язкових внесків, у тому числі 

єдиного внеску.» 

 

Стосовно п.3 позовної заяви 

Згідно статті 19-1 ПК України контролюючі органи виконують, окрім 

іншого, такі функції: здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів; 

контролюють своєчасність подання платниками податків та платниками 

єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та 

інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, 

платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати 

податків, зборів, платежів; забезпечують ведення обліку податків, зборів, 

платежів; організовують інформаційно-аналітичне забезпечення та 

автоматизацію процесів адміністрування. 

Пунктом 61.1 статті 61 ПК України визначено, що податковий контроль 

- це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_644/ed_2020_05_13/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#644
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_651/ed_2020_05_13/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#651
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_644/ed_2020_05_13/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#644
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_03_27/pravo1/RE25562.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_11358/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#11358
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_03_04/pravo1/T125076.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12357/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#12357
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12356/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#12356
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контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків 

і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу 

готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, 

ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи. 

Способом здійснення такого контролю є, крім іншого, інформаційно-

аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів 

(пп.62.1.2 п. 62.1 ст. 62 ПК України). 

На підставі  статті 71 ПК України інформаційно-аналітичне 

забезпечення діяльності контролюючих органів - комплекс заходів щодо 

збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання 

покладених на контролюючі органи функцій. 

Згідно пп. 72.1.1.1 пп. 72.1.1 п. 72.1 ст. 72 ПК України для 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу 

використовується інформація, що надійшла від платників податків та 

податкових агентів, зокрема інформація, що міститься в податкових 

деклараціях, розрахунках, звітах про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації, визначеної п. 133.4 ст. 133цього Кодексу, інших 

звітних документах. 

Приписами пункту 74.1 статті 74 ПК України передбачено, що 

податкова інформація, зібрана відповідно до цього   Кодексу, може 

зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах контролюючих 

органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами 

контролюючих органів. 

З метою ведення оперативного обліку платежів до бюджету наказом 

Міністерства фінансів від 7 квітня 2016 року № 422, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 20 травня 2016 року за № 751/28881, 

затверджено Порядок ведення органами Державної фіскальної служби 

України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до 

бюджетів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне 

страхування (далі - Порядок № 422). 

Відповідно до пункту 2 Порядку №422 інтегрована картка платника 

(далі - ІКП) - форма оперативного обліку податків, зборів, митних платежів 

до бюджетів та єдиного внеску, що ведеться за кожним видом платежу та 

включає перелік показників підсистем інформаційної системи органів ДФС, 

які характеризують стан розрахунків платника з бюджетами та цільовими 

фондами; оперативний облік - процес відображення, систематизації та 

узагальнення первинних показників через їх перетворення в облікові 

показники в ІКП. 

На підставі пункту 3 Порядку №422 оперативний облік податків і зборів, 

митних та інших платежів до бюджету, єдиного внеску здійснюється 

органами ДФС в інформаційній системі органів ДФС. 

Згідно пункту 1 розділу ІІ Порядку № 422  з метою обліку нарахованих і 

сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, 

єдиного внеску органами ДФС відкриваються ІКП за кожним платником та 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12366/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#12366
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12364/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#12364
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12363/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#12363
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12591/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#12591
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12597/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#12597
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12596/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#12596
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12595/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#12595
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12594/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#12594
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12660/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#12660
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12659/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#12659
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_05_29/pravo1/T10_2755.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_04_07/pravo1/RE28881.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_04_07/pravo1/RE28881.html?pravo=1
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кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками. Облік 

нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до 

бюджетів, єдиного внеску відображається в ІКП окремими обліковими 

операціями в хронологічному порядку. При цьому кожна операція фіксується 

в окремому рядку із зазначенням виду операції та дати її проведення. 

Пунктом 2 розділу 2 Порядку № 422 встановлено, що розбіжності не 

пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення відпрацьовуються 

підрозділом, який здійснює облік платежів та інших надходжень, шляхом 

усунення помилок: у разі виявлення невідповідностей між відкритими в 

інформаційній системі органів ДФС ІКП та затвердженим Переліком форм 

ІКП здійснюється перекодування ІКП на відповідну форму обліку ІКП; у разі 

сплати новоствореним платником, який не включений до реєстру платників 

певного податку, кошти розносяться до ІКП зі спеціальним кодом «Платежі 

до з`ясування». Відпрацювання ІКП зі спеціальним кодом «Платежі до 

з`ясування» здійснюється згідно з пунктом 3 глави 2 розділу ІІІ цього 

Порядку. 

Аналіз наведених положень свідчить про те, що відображення 

контролюючим органом в інтегрованій картці платника податків відомостей 

щодо своєчасного нарахування та сплати податкових зобов`язань створює 

певні наслідки для платника податків та наявність у останнього матеріально-

правового інтересу, щоб дані інтегрованих карток правильно відображали 

фактичний стан розрахунків з бюджетом. Відповідно, у разі скасування 

вимоги про сплату податкового боргу, контролюючий орган повинен 

вчинити дії щодо відображення/коригування у особовій картці позивача 

дійсного стану зобов`язань перед бюджетом. 

Аналогічний правовий висновок викладено Верховним Судом в 

постановах від 19 лютого 2019 року по справі № 825/999/17, від 26 лютого 

2019 року по справі №805/4374/15-а. Подібна правова позиція викладена в 

постанові Верховного Суду від 25 березня 2020 року у справі №826/9288/18. 
Враховуючи, що відповідачем протиправно віднесені до інтегрованої 

картки платника мене Берковського Сергія Миколайовича суми, зазначені у 

спірній вимозі, як недоїмки з єдиного соціального внеску, тому належним 

способом захисту, що відновить порушене право позивача, є моє виключення з 

інтегрованої картки платника податків відомостей щодо недоїмки з єдиного 

внеску. 

 

Відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору – не 

вчинялися. 

Відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до 

подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися – подача заяви про 

забезпечення позову при подачі позову (заява про забезпечення позову 

додаток 6). 

Зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною 

заявою (за наявності) – не можуть бути надані документи на підставі яких 
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відповідач дійшов висновку, що у мене наявна заборгованість по єдиному 

внеску. 

Власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано 

іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим 

самим предметом та з тих самих підстав – підтверджую. 

 

Повідомлення відповідача про намір оскаржити Вимогу про сплату 

боргу (недоїмки) ГУ ДПС у Київській області від 07 листопада 2019 року № 

Ф- 2358-57 У. 

 

Стосовно звільнення від сплати судового збору зазначаю наступне. 

У мене друга група інвалідності. Тому прошу звільнити мене від сплати 

судового збору з цієї підстави. 

Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових 

інстанціях звільняються особи з інвалідністю I та II груп (п.9 ч.1 ст.5 ЗУ 

«Про судовий збір»). 

Звільнення від сплати судового збору також узгоджується і з практикою 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а саме це є 

постанова Верховного Суду у справі № 806/3267/17 від 06 березня 2019 року, 

та ухвали КАС ВС по справі № 809/772/16 від 26 травня 2020 року, 

405/7185/18 від 25 травня 2020 року, 463/1149/18 від 12 травня 2020 року, 

420/4213/19 від 13 лютого 2020 року, 823/918/18 від 13 грудня 2019 року. 

 

На підставі викладеного та керуючись чинним законодавством, - 

 

Прошу: 

1. Визнати протиправною Вимогу про сплату боргу (недоїмки) ГУ ДПС у 

Київській області від 07 листопада 2019 року № Ф- 2358-57 У. 

2. Скасувати Вимогу про сплату боргу (недоїмки) ГУ ДПС у Київській 

області від 07 листопада 2019 року № Ф- 2358-57 У. 

3. Зобов`язати Головне управління ДПС у Київській області області 

(03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5А, ЄДРПОУ: 43141377) 

видалити з інтегрованої картки платника податків Берковського Сергія 

Миколайовича (80601, Київська обл., Васильківський р-н., м. Васильків, 

пров. Селянський, буд. 1, РНОКПП: 2821518430) дані про наявність 

заборгованості (недоїмки) з єдиного внеску на загальнообов`язкове 

державне соціальне страхування в сумі 20 907 грн 26 коп. 

 

Додатки: 
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1. Копія довідки Пенсійного фонду України Форма ОК-7 (оригінал у 

позивача). 

2. Копія довідки ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» від 15.06.2020 року 

(оригінал у позивача). 

3. Копія трудової книжки позивача (оригінал у ДП ДГЗП 

«Спецтехноекспорт»). 

4. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

(оригінал у позивача). 

5. Копія заяви до Васильківському міськрайонному відділі державної 

виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) (заява про ознайомлення з матеріалами виконавчого 

провадження № 6210843) (оригінал знаходиться у Васильківському 

міськрайонному відділі державної виконавчої служби Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)) 

6. Роздруківка з Автоматизованої системи виконавчого провадження у 

якій відображено сторін, дату, номер виконавчого провадження, та орган 

виконавчої служби (сформовано на вебсайті: https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-

debtors). 

7. Копія постанови про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, 

стипендію та інші доходи боржника  від 04.06.2020 року (виконавче 

провадження № 62108435) (оригінал знаходиться у Васильківському 

міськрайонному відділі державної виконавчої служби Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ). 

8. Копія Вимоги про сплату боргу (недоїмки) ГУ ДПС у Київській області 

від 07 листопада 2019 року № Ф - 2358-57 У (оригінал знаходиться у 

Васильківському міськрайонному відділі державної виконавчої служби 

Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ). 

9. Копія посвідчення інваліда 2 групи (оригінал у позивача). 

10. Заява про забезпечення позову. 

11. Заява про поновлення строку звернення до суду. 

12. Копія повідомлення від 29.06.2020 року (оригінал у відповідача). 

13. Копія опису вкладення направленого відповідачу (оригінал у позивача). 

14. Копія чеку з Укрпошти  (оригінал у позивача). 

15. Копія даної позовної заяви з копіями додатків для відповідача. 

 

Позивач                                                                             С.М. Берковський 

30.06.2020 р. 
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