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При заповненні Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зверніть увагу:
Відпо
відно до частини першої статті 7 Закону № 2464 для платників, зазначених у пунктах 1
(крім абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 Закону № 2464, єдиний внесок
нараховується на суму 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 «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за
виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою
заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу ) – зазначається сума
різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної
плати. Різниця зазначається лише у випадках, якщо фактична сума заробітної плати є
меншою ніж розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо фактичний розмір заробітної плати перевищує мінімальний розмір заробітної плати,
то різниця не вказується!

Якщо працівнику за основним місцем роботи за місяць нарахована заробітна плата в
розмірі, що не перевищує мінімальної заробітної плати, роботодавець має нарахувати
ЄСВ у вигляді нарахування за такого працівника в сумі, яка визначається як добуток
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом (наприклад у травні 2015
року сума мінімальної заробітної плати становила 1218 грн), та ставки ЄСВ, установленої
для цього платника.
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Якщо заробітна плата в розмірі, що не перевищує мінімальної заробітної плати,
нараховується працівнику за місцем роботи за сумісництвом, нарахування ЄСВ
здійснюється роботодавцем на фактично нараховану заробітну плату.

Страховий внесок має бути нарахований виходячи з розміру мінімальної заробітної плати
і у випадках, коли місячна заробітна плата працівника виявилася менше мінімальної
заробітної плати через те, що працівник частину місяця перебував у відпустці без
збереження заробітної плати, роботи на умовах неповного робочого часу (незалежно від
того, хто ініціатор роботи з таким режимом), невиходу на роботу з неповажних причин (у
т.ч. через прогули) тощо.

Якщо працівник повний місяць перебував у трудових відносинах з підприємством, але
йому в такому місяці не нараховувався дохід, на який нараховується ЄСВ, тобто відсутня
база нарахування ЄСВ (наприклад: протягом усього місяця працівник перебував у
відпустці без збереження заробітної плати або частину місяця перебував у такій
відпустці, а іншу частину місяця не виходив на роботу з інших причин, або весь місяць не
працював з власної вини, зокрема через прогули), внесок за такий місяць не
нараховується, відповідно сума різниці не вказується.

Сума різниці зазначається в окремому рядку, із застосування коду типу нарахувань – 13,
а у випадку здійснення перерахунку суми різниці за минулі періоди з типами нарахувань
«2» та/або «3».

С уважением начальник управления Л.В.Чеграхчи
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