У статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» відображається
різниця між сумами грошових надходжень та грошових видатків. У статті «Рух
коштів від надзвичайних подій» відображаються, відповідно, надходження або
видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності. У статті «Чистий рух коштів від операційної діяльності» відображається результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням надзвичайних подій. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної й фінансової діяльності визначається на основі також прямого методу.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
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Питання про доцільність запровадження єдиного соціального внеску
обговорювалось давно. І ось прийнято Закон України від 08.07.2010 р.
№2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який набрав чинності з 1 січня 2011 року.
Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та
обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу,
що здійснює його збір та ведення обліку. Відповідальність за його виконання покладено на Пенсійний фонд України. При цьому інші чотири соціальні
закони залишаються чинними.
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до
системи загальнообов’язкового соціального страхування в обов’язковому
порядку та на основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування [1].
Адміністратором ЄСВ призначається Пенсійний фонд – орган, уповноважений відповідно до Закону вести облік платників єдиного внеску, забезпечувати збір та ведення обліку страхових коштів, контролювати повноту та своєчасність їх сплати, вести
Із заробітної плати працівника відраховується 3,6 % – тобто 2% поступає до Пенсійного, 1,6% – до інших соціальних фондів. Для роботодавця
розмір цього внеску буде коливатись в залежності від діяльності, і визначатись так званими класами ризику – для платників, які мають перший клас
професійного ризику виробництва, становить 36,76%, останній (67 клас)
відповідно – 49,7%, для бюджетних установ цей розмір становить 36,3%.
ЄСВ має бути сплачений під час виплати доходу та не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Згідно п. 10 ст. 9 Закону
№2464 в разі перерахування сум ЄСВ з рахунка платника на відповідні рахунки ПФУ днем сплати ЄСВ вважається день списання банком або Держ346

казначейством суми платежу з рахунка платника незалежно від часу її зарахування на рахунок ПФУ.
Враховуючи норми чинного законодавства в частині збору та обліку
ЄСВ, виокремлені наступні переваги та недоліки застосування зазначеного
внеску для страхувальників та Пенсійного фонду України (табл. 1) [3].
Таблиця 1
Переваги та недоліки застосування єдиного соціального внеску
№ з/п

1

2
3

5

6

7

Страхувальники

Пенсійний фонд України
Переваги
Запроваджується єдина форма звітності
Відсутня потреба реєстрації у ріпо соціальних внесках та формується
зних фондах соціального страхуодин контролюючий орган по його наравання
хуванню та сплаті
Формування єдиної бази платників внесСпрощується сплата внесків та
ку забезпечить оперативне виявлення поподача звітності
рушень в частині сплати внеску
Зменшення кількості звітних форм Встановлення єдиних правил стягнення внеску
Недоліки
Відбувається дублювання дій
Соціальний внесок не вирішує питання
платника внесків та Пенсійного
зниження рівня навантаження на фонд
фонду України в частині розподіоплати праці
лу внеску по кожному з фондів
Можливі випадки несвоєчасної
Необхідно вести облік податкової бази та
виплати лікарняних, допомоги по розрахунок суми відрахувань для кожнобезробіттю
го окремого робітника
Неврегульованість на законодавчому рівЗбільшення соціального навантані порядку відображення у звітності переження на фізичних осіб підприємхідних виплат зумовлює можливість доців, які сплачують єдиний податок
пущення помилок

З 2011 року затверджена персоніфіковану звітність про ЄСВ за погодженням з усіма фондами. Звіт формується на підставі бухгалтерських та
інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які
відповідно до Закону нараховується єдиний внесок. Невирішеним на законодавчому рівні залишається також питання відображення у звіті щодо сум
нарахованого ЄСВ перехідних виплат [2].
Наведені переваги та недоліки запровадження ЄСВ свідчать про
спрощення роботи для бухгалтерів. Разом з тим існування ряду недоліків
зумовлює потребу детальнішого опрацювання та нормативного врегулювання проблемних питань.
Список використаних джерел
1. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” №2464-VІ від 08.07.2010 р.
[Електронний ресурс]/ Верховна Рада України: http://www.rada.gov.ua.
2. Прощина Т. Єдиний внесок: бухгалтерський і податковий облік /
Прощина Т. // Все про бухгалтерський облік, 2006. - №4. – С. 22.
3. Скакун Л.С. Єдиний внесок на соціальне страхування: доцільність
впровадження та подання в електронній формі / Скакун Л.С. // Вісник
ЖДТУ, 2010. - №4 – С. 173.
347

