
 

 

 

Невикористана щорічна відпустка:  

чи сплачувати єдиний внесок з компенсації  

 
 

Відповідно до абзацу другого п. 1 частини першої 

ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI 

«Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» зі змінами та доповненнями (далі – 

Закон №2464) платниками єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (далі – єдиний внесок), зокрема є 

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 фізичними особами – підприємцями, 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 (далі – роботодавці). 

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону №2464 визначено, що базою нарахування єдиного 

внеску роботодавцями є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами 

виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про 

оплату праці».  

Суми грошових компенсацій при невикористанні щорічних (основної та додаткових) 

відпусток у розмірах, передбачених законодавством, є базою для нарахування єдиного внеску. 

Статтею 116 Кодексу законів про працю України визначено, що при звільненні працівника 

виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації провадиться в день 

звільнення. 

Підприємство після звільнення працівника не несе обов’язку страхувальника, а відповідно і 

платника страхових внесків. 

Отже, особам, яким після звільнення з роботи нараховано компенсацію за невикористану 

відпустку, єдиний внесок на зазначені суми не нараховується. 

 

 
 

 

 

Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: tax.gov.ua. 

Інформаційно-довідковий департамент  ДПС України: 0-800-501-007 . 

"Гаряча лінія" ДПС України: "Пульс": 0-800-501-007  (напрямок  «4») 

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2»)  

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України  

https://t.me/tax_gov_ua  

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»  

 

 
 

Державна податкова служба України 

 

Головне управління ДПС у Тернопільській області 

Підготовлено до 

друку Шумською 

ДПІ ГУ ДПС у 

Тернопільській 

грудень – 2021 

наклад – 50 прим. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A
https://t.me/infoTAXbot

