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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 15.02.2017 р. N 3128/6/99-99-13-02-03-15

  

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України,
розглянула лист щодо окремих питань трудового законодавства та нарахування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок)
на суми виплаченої винагороди за цивільно-правовими договорами і в межах компетенції
повідомляє.

  

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону 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) 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 Закону 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.

  

Частиною другою ст. 7 Закону N 2464 передбачено, що для осіб, які працюють у
сільському господарстві, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими
договорами та отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги),
строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на
суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за
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результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

  

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).

  

Згідно з нормами частини п'ятої ст. 8 Закону N 2464 єдиний внесок для зазначеної
категорії платників єдиного внеску встановлено у розмірі 22 відс. до визначеної ст. 7
цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

  

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного
внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

  

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним
місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, застосовується до
визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

  

Основне місце роботи - місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного
трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої
вноситься відповідний запис про роботу (п. 12 частини першої ст. 1 Закону N 2464).

  

Отже, якщо працівник підприємства, перебуваючи у трудових відносинах з
роботодавцем, одержує дохід у вигляді заробітної плати та виконує роботу (надає
послуги) відповідно до цивільно-правового договору отримуючи винагороду, то до бази
нарахування єдиного внеску за звітний місяць включаються як заробітна плата (дохід),
так і сума винагороди. При цьому, якщо база нарахування єдиного внеску буде меншою
за розмір мінімальної заробітної плати, то єдиний внесок розраховується як добуток
розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного внеску у розмірі 22 відсотка.
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У разі якщо працівник отримує дохід у вигляді винагороди за договором
цивільно-правового характеру, який не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, єдиний внесок нараховується виходячи з розміру
єдиного внеску 22 відс. на фактично нараховану винагороду за договором
цивільно-правового характеру незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної
величини бази нарахування.

  

Водночас повідомляємо, що відповідно до п. 1 Положення  про Міністерство соціальної
політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня
2015 року N 423 (далі - Положення), Міністерство соціальної політики України
(Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування
та реалізує державну політику, зокрема, у сфері трудових відносин.

  

Одними з основних завдань Мінсоцполітики є, зокрема, забезпечення формування та
реалізації державної політики у сфері трудових відносин, здійснення державного
нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю (п. 3 Положення
N 423).

  

Отже, з питання укладання договорів цивільно-правового характеру для виконання
робіт, передбачених посадовими інструкціями штатного працівника, пропонуємо
звернутися до Міністерства соціальної політики України.

        

Перший заступник Голови

  

С. В. Білан
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