З 1 липня зросте прожитковий мінімум: на що це вплине?
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З 01.07.2018 р. прожитковий мінімум на одну особу збільшиться і становитиме 1 777 грн
(1841 грн для працездатних осіб). На які основні показники це вплине та як зростуть
суми соціальних допомог?

«Вісник. Офіційно про податки»

З 01.07.2018 р. прожитковий мінімум на одну особу збільшиться і становитиме 1 777 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде
таким:
-

для дітей віком до 6
років — 1 559 грн;
дітей віком від 6 до
18 років — 1 944 грн;
працездатних
осіб — 1 841 грн;
осіб, які втратили
працездатність — 1 435 грн.

Проте мінімальна заробітна плата станом на 01.07.2018 р. не змінюється і становить:
- у місячному
розмірі — 3 723 грн;
- у погодинному розмірі
— 22,41 грн.
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Зазначимо, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією,
обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і
господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за
будь-якою системою оплати праці.

Далі розглянемо, на які основні показники вплине підвищення прожиткового мінімуму та
як зростуть суми соціальних допомог.

Індексація зарплати

Індексації підлягає зарплата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого
для працездатних осіб.

Отже, з 01.07.2018 р. індексації підлягає зарплата працівників у розмірі 1 841 грн.

Аліменти

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50 %
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Отже, розмір аліментів у липні 2018 р. становитиме:
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- для дітей у віці до 6
- для дітей у віці від

років не менше 779,5 грн (15 59 грн × 50 %);
6 до 18 років — 972 грн (1 944 грн × 50 %).

Виплати з безробіття

Допомога з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового
мінімуму для працездатних осіб.

Отже, максимальний розмір допомоги по безробіттю в липні 2018 р. — 7 364 грн (1 841 ×
4).

Декретні

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 %
середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на
місяць, але для тих жінок, які не є найманими працівниками чи підприємцями, які
сплачують ЄСВ, вона не може бути меншою, ніж 25% розміру прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатної особи.

Отже, з 01.07.2018 р. така допомога в розрахунку на місяць не може бути меншою, ніж
460,25 грн (1 841 × 25 %).

Як повідомляла Держпраці, мінімальний розмір усієї такої допомоги, що надається
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органами праці і соцзахисту, залежно від тривалості періоду вагітності та пологів, з 1
липня становитиме: 1933 грн (126 днів); 2148 грн (140 днів); 2915 грн (190 днів).

Допомога одиноким матерям

Цю допомогу надають у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку
на одну особу за попередні шість місяців.

Отже, з 01.07.2018 р. для дітей до шести років максимальний розмір допомоги
становитиме 1 559 грн, від 6 до 18 років — 1 944 грн, від 18 до 23 років (якщо дитина
навчається на стаціонарі) — 1 841 грн.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Така допомога надається також тим дітям, батьки яких не мають можливості утримувати
дитину, або їхнє місце проживання невідоме.

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу
за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги для дітей до шести років
становить 779,5 грн (1 559 грн × 50 %), від 6 до 18 років — 972 грн (1 944 грн × 50 %).

Калькулятор для нарахування індексації&gt;&gt;
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Детально ознайомитися з правилами нарахування індексації у червні 2018 року можна
тут&gt;&gt;

***

Від редакції:

Наведені вище показники змінилися разом зі зростанням прожиткового мінімуму. А що
залишиться без змін,
про що треба пам’ятати?

1) Мінімальний розмір посадового окладу. Мінімальні посадові оклади у зв’язку зі
зміною прожиткового мінімуму протягом року залишаються на рівні січня 2018 року –
1762 грн. Проте це лише мінімальний показник, і роботодавцям приватного сектору не
забороняється переглядати та підвищувати посадові оклади протягом року за їх
самостійним рішенням;

2) Єдиний соцвнесок (ЄСВ). На розмір мінімального страхового внеску у 2018 році зміна
прожиткового мінімуму не впливатиме, оскільки він розраховується як добуток
мінімальної зарплати та ставки ЄСВ у розмірі 22%. Не змінюватиметься й розмір
максимальної величини доходу, на який нараховується ЄСВ. Адже з 01.01.2018 р. цей
показник прив’язали до розміру мінімальної зарплати. Зараз він становить 15
мінімальних зарплат (55845 грн.), а не 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб,
як в минулому році. Ця зміна вплинула й на наступний показник;

3) Лікарняні та декретні. Згідно із ч. 2 ст. 24 Закону №1105 , сума допомоги по
тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом
сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини
бази нарахування ЄСВ. Аналогічна норма існує і щодо допомоги в зв’язку з вагітністю та
пологами (
ч. 2 ст. 26
Закону № 1105
).
Оскільки поки що розмір мінімальної зарплати ВРУ не переглядала, цей показник з 1
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січня 2018 року не змінюється;

4) Фінансова відповідальність за порушення трудового законодавства. Розміри
штрафів за порушення трудового законодавства, встановлені
ст. 265 КЗпП
, залежать від розміру мінімальної зарплати на момент виявлення відповідного виду
порушення. Тому зміна прожиткового мінімуму ніяк не вплине на розміри штрафів. Отже,
при проведенні перевірок Держпраці протягом 2018 року буде застосовувати штрафи
залежно від виду порушення, виходячи з розміру мінімальної зарплати, яка діятиме на
час такої перевірки.

Також залишаться без змін, зокрема:

1) граничний розмір добових – 372,30 грн (по Україні), 80 евро (закордон). Більше у
довіднику&gt;&gt;

2) сума податкової соцпільги, а також граничний розмір доходу, який дає право на ПСП.
Розміри ПСП і граничний розмір доходу для її застосування в 2018 році дивіться
тут&gt;&gt;

3) сума неоподатковуваного (ПДФО і ВЗ) доходу у вигляді подарунків. Докладно про ми
писали тут
.

4) суми неоподатковуваної ПДФО нецільової благодійної допомоги. Про особливості її
надання у 2018 році читайте в аналітиці&gt;&gt;

5) ставки єдиного податку для І та ІІ групи:
- для платників І групи
– 176,20 грн,
- для платників ІІ
групи – 744,60 грн.
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Більше про це у довіднику&gt;&gt;

6) ставки податку на нерухоме майно і транспортний податок. Детальніше про це
читайте тут&gt;&gt;

7) збір за паркування;

8) судовий збір. Ставки судового збору на 2018 рік дивіться у довіднику&gt;&gt;

9) плата за адмінпослуги та держмито;

10) адміністративний збір та плата за надання відомостей з ЄДР;

11) плата за відомості з Державного земельного кадастру.

Джерело:

Вісник. Офіційно про податки

«Дебет-Кредит»
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