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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

  

від 11.12.2017 р. № 2935/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

  

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі - Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування норм чинного
законодавства і в межах компетенції повідомляє.

  

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються Кодексом.

  

Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід з джерелом їх походження з
України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі
від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування)
винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній
(морській) економічній зоні.

  

Оподаткування доходів фізичних осі регламентується розділом IV Кодексу згідно з пп.
163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід.

  

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включається дохід у вигляді заробітної плати, нарахований такому платнику відповідно
до умов трудового договору (контракту) (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

  

Порядок проведення перерахунку сум доходів, наданих платнику податку у вигляді
заробітної плати, а також сум наданої податкової соціальної пільги визначено п. 169.4
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ст. 169 Кодексу.

  

Так, згідно з пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу 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.

  

Відповідно до 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.

  

Також, доході, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором
(пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

  

Податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов’язаний сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб і
військовий збір у повному обсязі відповідно до порядку, визначеному ст. 168 Кодексу.

  

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них
податку (форма N 1ДФ) затверджено наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. N 4.

  

Отже, результати проведення перерахунку сум доходів, наданих платнику податку та
утриманого податку на доходи фізичних осіб і військового збору відображаються
податковим агентом у податковому розрахунку ф. N 1ДФ за звітний період у якому
проведено такий перерахунок.
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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).

  

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.

  

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 цього
Закону нараховується єдиний внесок (частина друга ст. 9 Закону N 2464).

  

Порядок виправлення помилок передбачено розділом V Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 14 квітня 2015 року N 435 (далі - Порядок).

  

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у
зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми
донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були
здійснені такі донарахування (п. 9 розділу IV Порядку).

  

Отже, якщо роботодавець виявляє помилки допущені у попередніх звітних
періодах він здійснює нарахування єдиного внеску працівнику в поточному місяці
за попередні періоди без віднесення до відповідних місяців, за які проведено таке
нарахування.
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Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний
характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку
консультацію.
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