Нові критерії застосування понижуючого коефіцієнту  єдиного соціального внеску
        Закон України від 02 березня 2015 року № 219-VІІІ „Про внесення змін до розділу VІІІ „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці)” (далі – Закон № 219)  надав значній кількості роботодавців право на застосування понижуючого коефіцієнта, понижуючої ставки єдиного внеску. 
               Нові критерії застосування понижуючого коефіцієнту єдиного соціального внеску від 0,4 до 0,99 запроваджено з 13 березня 2015 року. Варто зазначити, що застосовувати понижуючий коефіцієнт  за новими правилами можна при нарахуванні заробітної плати (доходів) за весь березень 2015 року. 
Право на застосування коефіцієнта мають усі роботодавці незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або за цивільно-правовими договорами. Однак, це не стосується платників, які виплачують грошове забезпечення. 
Слід відмітити, що понижуючий коефіцієнт не застосовується до ставки єдиного внеску для підприємств, установ, організацій за працюючих інвалідів (8,41 відс.) та до всіх ставок єдиного внеску у вигляді утримання. Так при розрахунку всіх показників для застосування понижуючого коефіцієнту кількість працюючих інвалідів та нарахована їм заробітна плата (дохід) не враховуються. 
Проте фізичні особи – підприємці на виплати працівників – інвалідів нараховують єдиний внесок по ставці відповідно до класу професійного ризику виробництва, тому при визначенні понижуючого коефіцієнта розрахунок здійснюється  з урахуванням як кількості працівників – інвалідів, так і нарахованих їм виплат. 
Варто зазначити, що понижуючий коефіцієнт застосовується у тому числі при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи, тобто нарахована заробітна плата (дохід) сумісникам також включається для розрахунків понижуючого коефіцієнта. 
Розмір єдиного внеску застосовується з понижуючим коефіцієнтом від 0,4 до 0,99, якщо виконуються одночасно умови передбачені законодавством. При розрахунку коефіцієнта показники за 2014 рік визначаються на підставі звітності платника єдиного внеску. 
Для підприємств, утворених або тих, які почали свою фінансово-господарську діяльність у 2014 році, також надано право застосовувати понижуючий коефіцієнт для розрахунку використовуються дані з урахуванням кількості звітних місяців у 2014 році, середньомісячні показники виходячи з кількості місяців, у яких нараховувався ЄСВ. У разі застосування коефіцієнта платник єдиного внеску зазначає про це в звіті. 
При розрахунку понижуючого коефіцієнта показники за 2014 рік визначаються на підставі звітності платника єдиного внеску, поданої відповідно до вимог Закону № 2464. Отже, на сьогодні всі показники за 2014 рік визначаються на підставі таблиці 1 Додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 за № 1628/24160. 
Платник єдиного внеску, що застосував коефіцієнт та не сплатив нарахований єдиний внесок у встановлені  строки, позбавляється права в майбутньому застосувати коефіцієнт до повної сплати такого боргу. Право на застосування коефіцієнта поновлюється з місяця, в якому сплачено такий борг. 
Більш детально із Законом № 219-VIII можна ознайомитися на сайті Верховної ради України за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/219-19. 


