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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 08.11.2016 р. №35758/7/99-99-13-02-01-17

  

Державна фіскальна служба України у зв’язку із публікацією в Офіційному віснику
України від 18.10.2016 р. N 80 наказу Міністерства фінансів України від 07.09.2016 р. N
813 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2016 р. за N 1290/29420 (далі -
наказ N 813), яким внесено зміни, зокрема, до Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 14.04.2015 р. N 435 (далі - наказ N 435), повідомляє.

  

Частиною четвертою статті 8 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
встановлено, що порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається
цим Законом, у частині адміністрування - Податковим кодексом України, та прийнятими
відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику.

  

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України у разі якщо в
результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються
форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі
форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

  

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для
складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому
відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого
визначення.
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Звітність зі змінами, внесеними наказом N 813, подаватиметься платниками єдиного
внеску починаючи з 01.12.2016 р.

  

Для запобігання виникненню непорозумінь під час подання платниками звітності з
єдиного внеску зазначену інформацію необхідно взяти до уваги, використовувати у
роботі та довести до платників єдиного внеску.

        

Голова

  

Р. М. Насіров
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