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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 09.06.2016 р. N 12816/6/99-99-13-02-03-15

  

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України,
розглянула лист щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі - єдиний внесок) на суми нарахованої заробітної плати не за
основним місцем роботи інваліда та повідомляє.

  

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та
порядок нарахування і сплати, повноваження органу, що здійснює його збір та ведення
обліку, визначає Закон України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N
2464).

  

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону N 2464 платниками єдиного внеску є
роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які
використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту)
або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими
договорами.

  

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закон N 2464 визначено, що базою нарахування єдиного
внеску для роботодавців 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 від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР "Про
оплату праці", та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг)
за цивільно-правовими договорами.
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Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших
документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які
підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону N
2464 нараховується єдиний внесок (частина друга ст. 9 Закону N 2464).

  

Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди,
встановлюється у розмірі 8,41 відс. бази нарахування єдиного внеску для працюючих
інвалідів (частина тринадцята ст. 8 Закону N 2464).

  

Підставою для застосування цього розміру єдиного внеску є завірена копія довідки з
акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності
(п. 13 розд. III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. N 449).

  

Отже, єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди,
встановлюється у розмірі 8,41 відс., підставою для застосування зазначеного розміру
єдиного внеску є завірена копія довідки з акту огляду в медико-соціальній експертній
комісії про встановлення групи інвалідності.

        

Перший заступник Голови

  

С. В. Білан
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