Управління Пенсійного фонду України в Компаніївському
районі інформує щодо змін в законодавстві з 01 січня 2015 року:
Відповідно до законодавства право громадян на соціальний захист у
нашій державі гарантується загальнообов'язковим державим соціальним
страхуванням за рахунок сплати єдиного внеску громадянами,
підприємствами, установами й організаціями.
Нажаль, чимало роботодавців просто ігнорують гарантований рівень
мінімальної заробітної плати і змушують найманих робітників працювати на
невелику зарплату, а часом і зовсім не декларуючи оплату їхньої праці.
Працівник, що одержує зарплату неофіційно, цілком беззахисний перед
роботодавцем. Маючи дуже сумнівний виграш сьогодні, можна одержати
однозначний програш у майбутньому. Оскільки, звернувшись за захистом
своїх прав до будь-якої інстанції, працівник не буде мати жодних доказів
підтвердження розміру заробітної плати, яку він фактично одержував.
Одержуючи зарплату в “конверті”, працівник теж здійснює серйозне
правопорушення – фактично, він сприяє роботодавцю порушувати
законодавство, та позбавляє себе гідної пенсії в майбутньому, оскільки
низька заробітна плата дає низький коефіцієнт заробітку, який враховується
при обчисленні пенсії.
З 01 січня 2015 року набрала чинності нова норма Кодексу законів про
працю України щодо відповідальності роботодавців за використання
найманої праці без юридичного оформлення, а також виплату зарплати “в
конвертах”. Відповідні зміни прийнято Верховною Радою Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та
легалізації фонду оплати праці» (N 77-VIII, 28.12.2014). В якому
зазначається, що відтепер юридичні та фізичні особи-підприємці, які
використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в
разі:
фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового
договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у
разі фактичної роботи повний робочий час, та виплати зарплати (винагороди)
без нарахування та сплати єдиного соціального внеску – у 30-кратному
розмірі мінімальної зарплати (на даний час – 36 540.00 грн.), встановленої
законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення;
порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших
виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,
виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної зарплати,
встановленої на момент виявлення порушення (зараз це 3 654.00 грн.);
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у 10кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент

виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(нині це 12 180.00 грн.).
Зазначені штрафи накладаються центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про працю у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень
законодавства про працю.
Шановні громадяни, задумайтеся над своїм майбутнім, заздалегідь
подбайте про гідний розмір вашої пенсії, вимагайте виплату заробітної плати
відповідно до законодавства - прозоро і відкрито. Не позбавляйте себе
достойної пенсії в майбутньому та соціальної захищеності у випадках,
передбачених законодавством.
Також доводимо до вашого відома, що Законом України від 28.12.2014
року № 77-VIII внесенно зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, а саме до статті 165-1 «Порушення законодавства про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування і загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». В якому
передбачено, за порушення порядку нарахування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне
подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або подання
недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі
загальнообов'язкового державного соціального страхування тягнуть за собою
накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб – підприємців, від тридцяти до сорока неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (510 – 680 грн.)

