ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ:
Відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо
сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, затвердженим Наказом № 441 надаємо роз’яснення щодо
заповнення таблиць додатку 4, додатку 5, додатку 6 та додатку 7 звіту щодо
сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
1.«Ознака наявності трудової книжки» - позначка “Х” вноситься,
якщо
застрахована особа працює на умовах трудового договору(контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством, та її трудова книжка знаходиться у
страхувальника (платника).
2.«Ознака неповного робочого часу» (1-так, 0-ні). Ознака «неповного робочого
часу» відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю встановлюється угодою
сторін як при прийнятті на роботу, так і в період роботи. Ознака «неповний
робочий час» проставляється у разі, якщо особа працює:
неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на
зумовлену кількість годин);
неповний робочий тиждень (при якому зберігається нормальна тривалість
робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень);
поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад,
тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).
Для відносин згідно цивільно-правового договору реквізит не заповнюється.
Нагадуємо Вам, що з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати
становить 3200 грн. Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну
(годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати. У
разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу
такі обставини обов’язково необхідно відобразити у звіті щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток
4).
Якщо нарахована заробітна плата за виконану місячну норму праці є нижчою за
розмір мінімальної зарплати, тоді роботодавець має провести доплату до рівня
мінімальної зарплати, яку слід виплачувати щомісяця одночасно з виплатою
зарплати (у звіті такі донарахування відображаються з типом нарахування 13).
Інформуємо Вас, що органи Пенсійного фонду України надають органам
Державної фіскальної служби, Державної служби України з питань праці про
виявлені факти недотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної
плати.
Додаткові консультації та допоміжні інформаційні матеріали можна отримати
за адресою Бобринецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України:
смт. Компаніївка, вул. Паркова 12. Телефон – 2-04-41
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