Понад 27 млн гривень ЄСВ надійшло від платників Яремчанщини
За три місяці 2015 року платниками, що перебувають на обліку у ДПІ у м.Яремчому
до бюджету сплачено 16 млн 227 тис. грн єдиного внеску, що на 1 млн 36 тис. грн або, 7%
більше ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, у березні 2015 року
надходження по даному платежу становлять 6 млн 62 тис. грн.
Звертаємо увагу платників податків, що 13 березня 2015 року набув чинності Закон
України від 02.03.2015 № 219-VIII «Про внесення змін до розділу VIII "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Цим Законом спрощено умови
застосування понижуючого коефіцієнту при нарахуванні ЄСВ в 2015 році. Показники
щодо застосування коефіцієнта будуть розраховуватись не в цілому по підприємству, а
виходячи з даних на одну застраховану особу. Крім того, замість чотирьох критеріїв
передбачено три, одночасне дотримання яких дасть можливість зменшити навантаження
на фонд оплати праці.
Щоб скористатися пільговим коефіцієнтом потрібно забезпечити виконання таких умов:
- база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному
місяці повинна збільшитись на 20 і більше відсотків в порівнянні з середньомісячною
базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в розрахунку на одну
застраховану особу;
- після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному
місяці має скласти не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу
платника за 2014 рік;
- кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати, не повинен
перевищувати 200 % середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік.
Ця умова не застосовується до фізичних осіб-підприємців, що використовують працю
інших осіб, фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичних осіб,
які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту).
Крім того цими нововведеннями розширене коло платників, яким надано можливість
застосовувати понижуючий коефіцієнт. Це особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, підприємства, установи, організації та фізичні особи, які використовують
найману працю та виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності тощо. Винятком
з даного переліку є платники, які виплачують грошове забезпечення.
При нарахуванні заробітної плати фізичним особам, які працюють за неосновним місцем
роботи (сумісництвом), страхувальник має право використати понижуючий коефіцієнт до
ставки єдиного внеску, згідно з якою оподатковується дохід сумісника.
Щодо розміру коефіцієнта він становить, як і в попередній редакції 0,4, а з 2016 року 0,6
до ставки єдиного внеску.
Зазначимо, що коефіцієнт щомісячно обчислюється платниками самостійно. Якщо в
результаті розрахунку коефіцієнта його значення складає менше ніж 0,4, то платник
застосовує коефіцієнт 0,4. Розрахунковий коефіцієнт та розмір єдиного внеску

зазначається з трьома знаками після коми і у разі його застосування інформація про це
відображається у звіті.
Наголошуємо! Платник єдиного внеску, що застосував коефіцієнт та не сплатив
нарахований єдиний внесок у встановлені Законом строки, позбавляється права в
майбутньому застосувати коефіцієнт до повної сплати такої недоїмки (боргу). Право на
застосування коефіцієнта поновлюється з місяця, в якому сплачено таку недоїмку (борг).
Нагадуємо особам, які провадять незалежну професійну діяльність, що звітність по
єдиному соціальному внеску за 2014 рік вони повинні подати до податкового органу до 1
травня 2015р. отже, граничний термін подачі звітності такими особами припадає на 30
квітня 2015р., граничний термін сплати ЄСВ також – 30 квітня 2015р.

