Граничний термін сплати ЄСВ фізичними особами-підприємцями
Фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 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. 
Разом з тим, такі підприємці можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (п.п. 2 п. 6 розд. ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449. 
Отже, граничний термін сплати єдиного внеску за себе фізичними особами-підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ. 
У разі,якщо останній день сплати єдиного внеску припадає на вихідний,святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається  перший робочий день, що настає за вихідним  або святковим днем (пункт 11 розділуIV Інструкції № 449).
 Відповідно  до пункту 3 частини першої статті 7 Закону №2464 базою нарахування єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців ,які обрали спрощену систему оподаткування ,є суми,що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини  бази нарахування єдиного внеску,встановленої Законом № 2464. При цьому ставка єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
         Повідомляємо, що у зв’язку з прийняттям Закону України від 17.09.2015 №704-VIII”    Про внесення змін до Закону України“Про Державний бюджет України на 2015 рік”, яким зокрема, перенесено підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з 1 грудня на 1 вересня 2015 року.
           Розмір мінімальної заробітної плати  з 01.09.2015 року становить 1378 гривень, відповідно розмір максимальної величини з якої справляється єдиний внесок становить 23426 гривень.
За третій квартал 2015 року ,розмір мінімального страхового внеску складає 1323,47 гривень.

