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ЄДИНИЙ  СОЦІАЛЬНИЙ  
ВНЕСОК  
НА  ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ   
ДЕРЖАВНЕ  СОЦІАЛЬНЕ  СТРАХУВАННЯ:   
ОСОБЛИВОСТІ  ВІДОБРАЖЕННЯ  
НАРАХУВАНЬ  У  ЗВІТНОСТІ 

 
Уѝстаттіѝрозглянутоѝособливостіѝвідображенняѝнарахуваньѝєдиногоѝсоціальногоѝвнескуѝнаѝ

загальнообов’язковеѝдержавнеѝсоціальнеѝстрахуванняѝуѝ звітності.ѝЗаѝрезультатамиѝпрове-
деногоѝдослідженняѝбулоѝрозглянутоѝпослідовністьѝзаповненняѝзвітуѝзѝЄСВѝвѝчастиніѝвідо-
браженняѝнаступнихѝнарахувань,ѝаѝсаме:ѝ1)ѝзаробітнуѝплату;ѝ2)ѝдопомогуѝуѝзв’язкуѝзѝтимча-
совоюѝнепрацездатністю;ѝ3)ѝдопомогуѝуѝзв’язкуѝзѝвагітністюѝтаѝпологами;ѝ4)ѝперехідніѝвідпу-
скні;ѝ5)ѝзаробітнуѝплату,ѝрозмірѝякоїѝменшийѝзаѝмінімальнийѝстраховийѝвнесокѝтаѝбільшийѝзаѝ
максимальнуѝсумуѝнарахуванняѝЄСВ.ѝ
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ПОСТАНОВКАѝѝПРОБЛЕМИѝ

Усі суб’єкти господарювання в Україні незалеж-
но від форми власності повинні здійснювати нараху-
вання внесків на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування на фонд оплати праці працівни-
ків, які працюють на умовах трудового та цивільно-
правового договорів. Роботодавці зобов’язані щомі-
сяця подавати до фіскальних органів звітність з єди-
ного соціального внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (надалі ‒ ЄСВ) за 
найманих працівників.  

Постійні зміни у нормативно-правовій базі щодо 
обліку нарахування, сплати та декларування єдиного 
соціального внеску, вимагають від сучасного бухга-
лтера своєчасного здійснення уточнень, як у порядку 
його обліку так і при відображенні інформації про 
такі розрахунки у звітності підприємства. Вагоме мі-
сце в системі звітності по ЄСВ належить послідов-
ності відображення показників щодо нарахувань 
ЄСВ на заробітну плату, допомогу з тимчасової не-
працездатності, допомоги по вагітності та пологах, 
перехідних відпускних, тощо. 

АНАЛІЗѝѝОСТАННІХѝѝДОСЛІДЖЕНЬѝѝѝ
ТАѝѝПУБЛІКАЦІЙ.ѝѝМЕТАѝСТАТТІѝ

Дослідження питань відображення нарахування 
ЄСВ у персоніфікованій звітності є темою наукових 
напрацювань А.П. Бабченко, Т.В, Бесчасної, І.М. Бу-

рденка. Ф.Ф. Бутинця, С. Кепіної, О.П. Левченка, 
Л.В. Мельянкової, К.В. Мируцької, Т. Мойсеєнко, 
В.М. Пархоменка, А.Г. Роговець, В.Т. Сердюка, Л.С. 
Скороненка, П.Л. Сука, Н.М. Ткаченко та інших на-
уковців. Не зменшуючи вагомості наукових напра-
цювань провідних вчених, зауважимо, що питання 
відображення у звітності з ЄСВ не знайшли достат-
нього опрацювання в їх дослідженнях. 

Метою наукового дослідження є уточнення 
послідовності відображення єдиного соціального 
внеску у персоніфікованій звітності щодо виплат 
працівникам підприємства. 

ВИКЛАДѝѝОСНОВНОГОѝѝ
МАТЕРІАЛУѝѝДОСЛІДЖЕННЯѝ

В наших попередніх дослідженнях було розкрито 
питання оновленого звіту з єдиного внеску на зага-
льнообов’язкове державне соціальне страхування 
[1]. 

У зв’язку із публікацією в Офіційному віснику 
України від 18.10.2016 № 80 [2] наказу Міністерства 
фінансів України від 07.09.2016 № 813 «Про внесен-
ня змін до деяких наказів Міністерства фінансів Ук-
раїни», зареєстрованого в Міністерстві юстиції Ук-
раїни 27.09.2016 за № 1290/29420 (далі – наказ 
№ 813) [3], яким внесено зміни, зокрема, до Порядку 
формування та подання страхувальниками звіту що-
до сум нарахованого єдиного внеску на загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування, затвер-
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дженого наказом Міністерства фінансів України від 
14.04.2015 № 435 (далі – наказ № 435) [4], Державна 
фіскальна служба України у Листі «Про надання 
роз’яснень» від 08.11.2016 р. № 35758/7/99-99-13-02-
01-17 [5] повідомляє, що звітність зі змінами, внесе-
ними наказом № 813, подаватиметься платниками 
єдиного внеску починаючи з 01.12.2016 р., тобто, за 
звітний період листопад 2016 р. подається за новою 
формою. 

За січень – грудень 2015 року фіскальні органи 
забезпечили надходження єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування на 
суму 185,7 млрд. гривень. У грудні 2015 року надій-
шло 20,7 млрд. грн. єдиного внеску [6]. 

Для збільшення надходжень до бюджету ЄСВ та 
соціального захисту працівників підприємства Г.В. 
Блакита, І.С. Пізняк, А.С. Черняк, Л.П. Шевчук, Н.А. 
Яковишина пропонують запровадити індикативну 
заробітну плату працівників [7; 8; 9]. 

В. Т. Сердюк, Л.С. Скороненко, К.В. Мируцька та 
Т.В. Бесчасна наводять переваги, які надає страхува-
льнику та Пенсійному фонду України подання звіту 
щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язко-
ве державне пенсійне страхування в електронній фо-
рмі [10, c. 83]. 

Пропонується розглянути послідовність запов-
нення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробі-
тної плати (доходу) застрахованим особам» Додатку 
Д 4 Звіту по ЄСВ в частині відображення нарахуван-
ня ЄСВ на: заробітну плату; допомогу у зв’язку з 
тимчасовою непрацездатністю; допомогу у зв’язку з 
вагітністю та пологами; перехідні відпускні; заробі-
тну плату, розмір якої менший за мінімальний стра-
ховий внесок та більший за максимальну суму нара-
хування ЄСВ. 

Заголовну частину Таблиці 6 «Відомості про на-
рахування заробітної плати (доходу) застрахованим 
особам» Додатку Д 4 Звіту по ЄСВ в наступних при-
кладах буде наведено без текстової частини (викори-
стовуватися будуть тільки номери стовпців) з метою 
оптимізації даного дослідження. 

Приклад. 1. Заробітна плата працівника за по-
точний місяць нараховується разом з відпускни-
ми. Працівник підприємства ТОВ «Гармонія» Пет-
ренко Марина Іванівна (ІПН 120 352 145 2) ‒ із 6 жо-
втня 2016 року йде у відпустку на 14 календарних 
днів (далі ‒ к. д.). Відпускні їй нараховано та випла-
чено в розмірі 2000,00 грн. Заробітна плата за відп-
рацьовані дні листопада 2016 р. становить 
1000,00 грн. 

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових 
відпусток, вносяться до графи «Загальна сума нара-
хованої заробітної плати (доходу) (усього з початку 
звітного місяця)» із зазначенням відповідного місяця 
тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому 
місяці, з кодом типу нарахувань 10 (п. 9 розд. IV По-
рядку формування та подання страхувальниками зві-
ту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загаль-
нообов'язкове державне соціальне страхування № 
435 від 14 квітня 2015 р. (надалі ‒ Порядок № 435)). 

Графа 10 «Код типу нарахувань***» Таблиці 6 
«Відомості про нарахування заробітної плати (дохо-
ду) застрахованим особам» залишається порожньою 
у рядку з сумами заробітної плати (доходу, грошово-
го забезпечення) та допомоги у зв'язку з тимчасовою 
втратою працездатності за звітний період. 

Відобразимо вищенаведені нарахування в Табли-
ці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати 
(доходу) застрахованим особам», що наведено на 
рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фрагмент заповнення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) 
застрахованим особам» Додатку Д 4 Звіту по ЄСВ до прикладу 1 
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У графі 9 «Код категорії ЗО**» зазначається 
код категорії застрахованої особи відповідно до 
Таблиці відповідності кодів категорії застрахова-
ної особи та кодів бази нарахування і розмірів ста-
вок єдиного внеску на загальнообов'язкове держа-
вне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку 
№ 435). 

Наприклад: 
‒ для найманих працівників на загальних підста-

вах код категорії ‒ 1; 
‒ для працюючих інвалідів ‒ 2; 
‒ для осіб, які працюють за угодами ЦПД ‒ 26; 
‒ для осіб, які отримують допомогу по тимчасо-

вій непрацездатності ‒ 29; 
‒ для осіб, які отримують допомогу у зв'язку з ва-

гітністю та пологами ‒ 42. 
За наявності декількох рядків по одній застрахо-

ваній особі кількість календарних днів перебування 
у трудових / цивільно-правових відносинах протягом 
звітного місяця зазначається лише в одному, а саме в 

тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної 
плати (за їх наявності) (п. 9 розд. IV Порядку 
№ 435). 

Приклад 2. Заробітна плата за поточний мі-
сяць нараховується з відпускними працівника за 
майбутній місяць. Працівник підприємства ТОВ 
«Гармонія» Тетерук Денис Іванович (ІПН 120 352 
145 8) із 1 листопада 2016 року йде у відпустку на 
повний календарний місяць. Відпускні в сумі 
3600,00 грн. йому були виплачені в жовтні 2016 р. 
Заробітна плата за жовтень 2016 р. становила 
3960,00 грн. Відобразимо вищенаведені нарахування 
в Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної 
плати (доходу) застрахованим особам», що наведено 
на рис. 2. 

Суми, що припадають на дні відпустки в наступ-
них місяцях, включаються до поля наступних міся-
ців і відображаються в окремих рядках за першим 
рядком з кодом типу нарахувань 10 (п. 9 розд. IV 
Порядку № 435). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приклад 3. Заробітна плата працівника та 

«перехідні» відпускні. Працівник ТОВ «Гармонія» 
Васюк Микола Іванович (ІПН 452 352 145 2) йде у 
чергову відпустку з 20 жовтня 2016 р. по 10 листо-
пада 2016 р. Відпускні в загальній сумі 4000,00 грн. 
йому виплачено в жовтні 2016 р. Сума відпускних, 
яка припадає на жовтень 2016 р., становить 2095,00 
грн., на листопад 2016 р. ‒ 1905,00 грн. Його заро-
бітна плата за жовтень 2016 р. становила 
2260,00 грн. 

Якщо страхувальником нараховано найманій 

особі протягом звітного періоду заробітну плату (до-
хід) та суми за дні щорічної та додаткових відпусток 
за поточний та майбутній місяць, то у таблиці 6 за-
повнюються три рядки. При цьому, кількість кален-
дарних днів перебування у трудових / ЦП відносинах 
(графа 15 таблиці 6) заповнюється лише в тому ряд-
ку, в якому відображено дані про суми заробітної 
плати (за їх наявності). Відобразимо вищенаведені 
нарахування в Таблиці 6 «Відомості про нарахуван-
ня заробітної плати (доходу) застрахованим особам», 
що наведено на рис. 3. 

 

Рис. 2. Фрагмент заповнення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) 
застрахованим особам» Додатку Д 4 Звіту по ЄСВ до прикладу 2 
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Приклад 4. Заробітна плата та навчальна 

відпустка працівника. Працівник ТОВ «Гармо-
нія» Береза Жанна Едуардівна (ІПН 452 001 145 4) 
у жовтні 2016 р. оформила навчальну відпустку. За 
цей місяць ій була нарахована заробітна плата в 

сумі 1600,00 грн. і відпускні в розмірі 1400,00 грн. 
Відобразимо вищенаведені нарахування в Таблиці 
6 «Відомості про нарахування заробітної плати 
(доходу) застрахованим особам», що наведено на 
рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приклад 5. Заробітна плата та відпустка без 

збереження заробітної плати за сімейними обста-
винами. Із 6 по 17 жовтня 2016 р. працівник ТОВ 
«Гармонія» Рубан Микола Васильович (ІПН 001 352 
145 1) перебував у відпустці без збереження заробіт-
ної плати за сімейними обставинами. За відпрацьо-
вані дні жовтня 2016 р. йому була нарахована заро-
бітна плата в сумі 1460,00 грн. 

У графі 14 «Кількість календарних днів без 
збереження заробітної плати*****» Таблиці 6 «Ві-

домості про нарахування заробітної плати (дохо-
ду) застрахованим особам» зазначається кількість 
календарних днів звітного періоду, коли за праці-
вником не зберігалася заробітна плата (ст. 25, 26 
Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. 
№ 504/96-ВР). 

Відобразимо вищенаведені нарахування в Табли-
ці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати 
(доходу) застрахованим особам», що наведено на 
рис. 5. 

 

Рис. 3. Фрагмент заповнення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу)
застрахованим особам» Додатку Д 4 Звіту по ЄСВ до прикладу 3 

Рис. 4. Фрагмент заповнення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) 
застрахованим особам» Додатку Д 4 Звіту по ЄСВ до прикладу 4 
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Приклад 6. Заробітна плата та декретна відпу-

стка працівника. Працівник ТОВ «Гармонія» Кур-
ченко Марина Іванівна (ІПН 412 312 112 2) підпри-
ємства з 15 жовтня 2016 року йде в декретну відпус-
тку на 126 к. д. У жовтні 2016 р. їй була нарахована 
допомога по вагітності та пологах у розмірі 15750,00 
грн (середня заробітна плата становила 125,00 грн.), 
а також заробітна плата за жовтень 2016 р. ‒ 2800,00 
грн. 

Графа 16 «Кількість календарних днів відпустки у 
зв’язку з вагітністю та пологами» заповнюється на за-
страховану особу, якій нараховано допомогу по вагіт-
ності та пологах. Оскільки допомога по вагітності та 

пологах підлягає розподілу по місяцях і відображен-
ню всієї суми у формі № Д4 «Звіт про суми нарахова-
ної заробітної плати (доходу, грошового забезпечен-
ня, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та су-
ми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'яз-
кове державне соціальне страхування до органів до-
ходів і зборів» у місяці її нарахування, то у графі 16 
необхідно зазначити кількість днів декретної відпуст-
ки, що припадають на конкретний місяць перебування 
у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Відо-
бразимо вищенаведені нарахування в Таблиці 6 «Ві-
домості про нарахування заробітної плати (доходу) 
застрахованим особам», що наведено на рис. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сума нарахованої допомоги у зв'язку з вагітністю 

та пологами відображається окремими рядками у 
сумі, що розрахована пропорційно до кількості кале-

ндарних днів перебування застрахованої особи у 
відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. 

Кількість рядків для відображення сум декретних 

Рис. 5. Фрагмент заповнення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) 
застрахованим особам» Додатку Д 4 Звіту по ЄСВ до прикладу 5 

Рис. 6. Фрагмент заповнення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) 
застрахованим особам» Додатку Д 4 Звіту по ЄСВ до прикладу 6 
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виплат повинна дорівнювати кількості місяців пере-
бування застрахованої особи у відпустці по вагітнос-
ті та пологах. 

Сума нарахованої допомоги по вагітності та по-
логах повинна бути відображена у таблиці 6 додатка 
№ Д4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати 
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, ком-
пенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне со-
ціальне страхування до органів доходів і зборів» не-
залежно від факту її виплати чи невиплати, оскільки 
відповідно до п. 5 ст. 7 Закону № 2464 ЄСВ нарахо-
вується на суми, що визначені базою нарахування 
ЄСВ, незалежно від джерел їх фінансування, форми, 
порядку, місця виплати та використання, а також від 
того, чи виплачені такі суми фактично після їх нара-
хування до сплати. 

Приклад 7. Заробітна плата і лікарняні праці-
вника. Працівник ТОВ «Гармонія» Мельник Іван 
Васильович (ІПН 410 1241 852) підприємства части-
ну жовтня 2016 р. хворів, і його загальний дохід за 
місяць становить 1300,00 грн. Із них 300,00 грн. ‒ 
сума лікарняних і 1000,00 грн. ‒ зарплата за відпра-
цьований час. 

Суми виплат, нараховані за дні тимчасової не-
працездатності, відображаються окремими рядками 
із кодом категорії застрахованої особи «29» в полі 
відповідного місяця тільки в сумі, яка припадає на 
такий місяць (п. 9 розд. ІV Порядку № 435). 

У графі 19 «Сума різниці між розміром мініма-
льної заробітної плати та фактично нарахованою 
заробітною платою за звітний місяць (із заробітної 
плати / доходу)» відображається сума різниці між 
розміром мінімальної заробітної плати, встановле-
ної на звітний період, і фактично нарахованою зас-
трахованій особі заробітною платою (доходу) за 
звітний період. 

Якщо заробітна плата в розмірі, що не перевищує 
мінімальної заробітної плати, нараховується праців-
нику за місцем роботи за сумісництвом, нарахування 
ЄСВ здійснюється роботодавцем на фактично нара-
ховану заробітну плату. 

Тип нарахування «13» застосовується для сум, що 
стосуються різниці між розміром МЗП та фактично 
нарахованим доходом, які здійснені в поточному зві-
тному місяці, у тому числі ‒ за попередні. 

У разі перерахунку (зменшення, збільшення) ЄСВ 
на суми різниці між розміром МЗП та фактично на-
рахованим доходом, а також нарахування у випадку 
помилково ненарахованого ЄСВ на суми різниці між 
розміром МЗП та фактично нарахованим доходом за 
попередні періоди тип нарахування «13» не застосо-
вується, натомість застосовуються типи нарахувань 
«2» та/або «3». 

Відобразимо вищенаведені нарахування в Табли-
ці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати 
(доходу) застрахованим особам», що наведено на 
рис. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приклад 8. Цивільно-правовий договір з фізи-

чною особою ‒ не працівником підприємства. Із 
фізичною особою ‒ не підприємцем і не працівником 
підприємства ТОВ «Гармонія» Кіркоровим Філіпом 
Борисовичем (ІПН 452 352 8511) укладено цивільно-
правовий договір (далі ‒ ЦПД) на надання послуг 

строком на 3 місяці (із жовтня по грудень 2016 ро-
ку). Оплата за договором передбачена після закін-
чення строку дії договору однієї сумою у розмірі 
6200,00 грн. 

У графі 15 «Кількість календарних днів перебу-
вання у трудових / цивільно-правових відносинах 

Рис. 7. Фрагмент заповнення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) 
застрахованим особам» Додатку Д 4 Звіту по ЄСВ до прикладу 7 
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протягом звітного місяця» вказується кількість кале-
ндарних днів, у які безпосередньо надавалися послу-
ги за договором ЦПД, навіть якщо договір діяв про-
тягом усього звітного періоду, але послуги надава-

лися тільки в окремі дні місяця. 
Відобразимо вищенаведені нарахування в Таблиці 6 

«Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) 
застрахованим особам», що наведено на рис. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приклад 9. Заробітна плата працівника більше 

за розмір з якої сплачується єдиний соціальний 
внесок. Директору ТОВ «Гармонія» Кужель Олек-
сандрі Володимирівні (ІПН 754 352 1452) була нара-
хована заробітна плата за жовтень 2016 р. у розмірі 
38000,00 грн.  

У графі 18 «Сума нарахованої заробітної плати / 
доходу у межах максимальної величини, на яку на-

раховується єдиний внесок» зазначаються суми на-
рахованої заробітної плати, винагород за виконані 
роботи (надані послуги), допомоги з тимчасової 
втрати працездатності та допомоги у зв'язку з вагіт-
ністю та пологами в межах максимальної величини 
бази нарахування ЄСВ. Максимальний розмір заро-
бітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний 
внесок у 2016 р. наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

МАКСИМАЛЬНИЙ  РОЗМІР  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ,   
З  ЯКОЇ  СПЛАЧУЄТЬСЯ  ЄДИНИЙ  СОЦІАЛЬНИЙ  ВНЕСОК  У  2016  Р. 

№ з/п Термін дії Розмір, грн. 

1 01.01.2016 ‒ 30.04.2016 р. 34 450,00 грн. 

2 01.05.2016 ‒ 30.11.2016 р. 36 250,00 грн. 

3 01.12.2016 ‒ 31.12.2016 р. 40 000,00 грн. 

 
Відобразимо вищенаведені нарахування в Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (дохо-

ду) застрахованим особам», що наведено на рис. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Рис. 8. Фрагмент заповнення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) 
застрахованим особам» Додатку Д 4 Звіту по ЄСВ до прикладу 8 

Рис. 9. Фрагмент заповнення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) 
застрахованим особам» Додатку Д 4 Звіту по ЄСВ до прикладу 9 
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ВИСНОВКИѝѝТАѝѝПЕРСПЕКТИВИѝѝПОДАЛЬШИХѝѝДОСЛІДЖЕНЬѝ

За результатами проведеного дослідження було розглянуто послідовність заповнення таблиці 6 «Відомос-
ті про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» Додатку Д 4 Звіту по ЄСВ в частині ві-
дображення нарахування ЄСВ на: заробітну плату; допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; до-
помогу у зв’язку з вагітністю та пологами; перехідні відпускні; заробітну плату, розмір якої менший за міні-
мальний страховий внесок та більший за максимальну суму нарахування ЄСВ. В подальших наукових дослі-
дженнях пропонується зосередити увагу на автоматизації складанні та поданні звітності з ЄСВ. Порушені в 
статті питання не є вичерпними й потребують доповнень, змін, уточнень та конкретизації. 
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Вѝстатьеѝрассмотреныѝособенностиѝотраженияѝначисленийѝединогоѝсоциальногоѝвзносаѝ

наѝобщеобязательноеѝгосударственноеѝсоциальноеѝстрахованиеѝвѝотчетности.ѝПоѝрезульта-
тамѝпроведенногоѝисследованияѝбылаѝрассмотренаѝпоследовательностьѝзаполненияѝотчетаѝ
поѝЕСВѝвѝчастиѝотраженияѝследующихѝначислений,ѝаѝименно:ѝ1)ѝзаработнуюѝплату;ѝ2)ѝпосо-
биеѝпоѝвременнойѝнетрудоспособности;ѝ3)ѝпомощьѝвѝсвязиѝсѝбеременностьюѝиѝродами;ѝ4)ѝ
переходныеѝотпускные;ѝ5)ѝзаработнуюѝплату,ѝразмерѝкоторойѝменьшеѝминимальногоѝстра-
ховогоѝвзносаѝиѝбольшеѝмаксимальнуюѝсуммуѝначисленияѝЕСВ.ѝ

Ключевыеѝслова:ѝединыйѝсоциальныйѝвзнос,ѝотчетность,ѝначисление,ѝзаработнаяѝпла-
та,ѝотпускные,ѝбольничные,ѝгражданско-правовойѝдоговор.ѝ

 
Inѝ theѝarticleѝ theѝ featuresѝreflectѝaccrualѝsingleѝsocialѝcontributionѝ forѝobligatoryѝstateѝsocialѝ

insuranceѝaccounts.ѝTheѝresultsѝofѝtheѝstudyѝwereѝconsideredѝfillingѝsequenceѝreportѝinѝtheѝSin-
gleѝContributionѝreflectionѝofѝtheseѝcharges,ѝnamely:ѝ1)ѝwages;ѝ2)ѝbenefitsѝforѝtemporaryѝdisabil-
ity;ѝ3)ѝassistanceѝinѝconnectionѝwithѝpregnancyѝandѝchildbirth;ѝ4)ѝtransientѝvacation;ѝ5)ѝsalary,ѝanѝ
amountѝlessѝthanѝtheѝminimumѝpremiumѝandѝgreaterѝthanѝtheѝmaximumѝamountѝcalculationѝSin-
gleѝContribution.ѝ

Keywords:ѝsingleѝ socialѝ tax,ѝaccounting,ѝcharges,ѝwages,ѝ vacation,ѝsickѝ leave,ѝaѝcivilѝcon-
tract.ѝ
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