Вх. № 18/159 від 23 квітня 2021 року
Громадянин Левковець Андрій Юрійович звернувся до Конституційного
Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції
України (є неконституційними), положення пункту 2 частини першої статті 7
Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування“ від 8 липня 2010 року № 2464–VI (далі – Закон
№ 2464).
Оспорюваними положеннями Закону № 2464 визначено базу нарахування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(далі – єдиний внесок) „для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних
осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), 5 та 5¹
частини першої статті 4 цього Закону“ і встановлено, що цей внесок
нараховується для цих категорій платників „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 якому отримано дохід (прибуток).
У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді
або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно
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“.
На думку автора конституційної скарги, у фізичної особи–підприємця, яка
обрала спрощену систему оподаткування та не отримує дохід (не здійснює
підприємницьку діяльність), не виникає обов’язку сплачувати єдиний внесок у
мінімальному розмірі у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, в
якому вона не отримувала дохід (прибуток). Зважаючи на це, Левковець А.Ю.
зазначає, що положення пункту 2 частини першої статті 7 Закону № 2464 не
відповідають вимогам частин першої, другої статті 8, частин другої, третьої
статті 22, частин першої, четвертої статті 41, частини першої статті 42, частини
першої статті 64 Конституції України, оскільки порушують принцип юридичної
визначеності, звужують зміст та обсяг існуючих прав платників єдиного внеску,
порушують право приватної власності та право на зайняття підприємницькою
діяльністю.

