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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

  

від 18.12.2017 р. N 3031/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

  

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

  

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), 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 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" (далі - Закон N 108), та сума винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
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Відповідно до ст. 1 Закону N 108 заробітна плата - це винагорода, обчислена, як
правило, в грошовому вираженні, яку за трудовим договором роботодавець виплачує
працівникові за виконану ним роботу.

  

Заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних і компенсаційних виплат (ст. 2 Закону N 108).

  

Абзацом третім ст. 2 Закону N 108 визначено, що до інших заохочувальних та
компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за
рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів,
компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного
законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

  

Частиною другою ст. 9 Закону N 2464 встановлено, що 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 згідно із Законом N 2464 нараховується єдиний внесок.

  

Відповідно до частини п’ятої ст. 8 Закону N 2464 єдиний внесок для роботодавців
встановлюється у розмірі 22 відсотків. до визначеної ст. 7 Закону N 2464 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.

  

Отже, якщо працівник на підприємстві працює не повний робочий день і його
дохід у вигляді заробітної плати не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
то сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та
ставки єдиного внеску. При цьому сума щомісячної допомоги по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку не є базою нарахування єдиного
внеску.
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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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