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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 14.03.2016 р. N 4413/5/99-99-17-03-03-16

  

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі - Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб
доходів, нарахованих працівникам за час, відпрацьований у попередньому періоді, і в
межах компетенції повідомляє.

  

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з пп.
164.2.1 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані
(виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

  

Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, який нараховує
(виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний
утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку
податку, визначену в ст. 167 Кодексу.

  

Зауважуємо, що з 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015
року N 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
у 2016 році" (далі - Закон N 909), яким внесено зміни до Кодексу, зокрема, в частині
встановлення єдиної ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відс. та Закону
України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування" в частині скасування утримання
єдиного внеску із заробітної плати застрахованих осіб.
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Підпунктом 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу визначено, якщо платник податку отримує
доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у
тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з
метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової
соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина)
відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

  

Згідно з пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Кодексу роботодавець та/або податковий агент має
право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за
будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування,
незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової
соціальної пільги.

  

Враховуючи викладене, суми заробітної плати, нараховані у січні 2016 року за
відпрацьований час у грудні 2015 року, крім доходів у вигляді заробітної плати за період
її збереження згідно із законодавством, відносяться податковим агентом до загального
оподатковуваного доходу січня та оподатковуються за ставкою 18 відсотків.

  

Зауважуємо, що оскільки з 1 січня 2016 року Законом N 909 скасовано утримання
єдиного внеску із заробітної плати найманих працівників, то під час нарахування доходів
у формі заробітної плати база оподаткування податком на доходи фізичних осіб
визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суми страхових внесків та
суму податкової соціальної пільги (за наявності), передбачені у п. 164.6 ст. 164 Кодексу.

        

Голова

  

Р. М. Насіров
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