Щодо нарахування єдиного внеску при виплаті премії звільненому працівнику

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.08.2017 р. № 1502/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі - Кодекс), розглянула звернення щодо нарахування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) при виплаті
премії звільненому працівнику та в межах компетенції повідомляє.

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.

Відповідно до частини 2 ст. 7 Закону N 2464 для осіб, які працюють у сільському
господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за
цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів,
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музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів),
та інших осіб, які 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
результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Такий порядок нарахування внеску поширюється також на осіб, яким після звільнення з
роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням
суду - середню заробітну плату за вимушений прогул.

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших
документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчисленім) 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 частиною п’ятою ст. 8 Закону N 2464 єдиний внесок для роботодавців
встановлюється у розмірі 22 відс. відповідно до визначеної ст. 7 Закону N 2464 бази
нарахування єдиного внеску.

Отже при нарахуванні звільненому працівнику премії за відпрацьований до звільнення
час єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення премії
(доходу) на кількість місяців, за які вона нарахована.

Відповідно до 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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