До уваги бухгалтерів. Як правильно обчислити страховий стаж для
обчислення допомоги за листками непрацездатності
Слов’янське відділення управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України в Донецькій області нагадує, що для
обчислення допомоги за листами непрацездатності та подання заявирозрахунку на отримання матеріального забезпечення потрібно правильно
визначити страховий стаж застрахованої особи. Адже підхід до обчислення
стажу декілька разів змінювався.
Як підрахувати страховий стаж за період до 2001 року
До 01.01.2001 року до страхового стажу прирівнювався трудовий стаж.
Згідно Постанови КМУ «Про затвердження правил обчислення загального
трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій
непрацездатності» №1658 від 19.10.1998 року стаж визначається на день
настання страхового випадку та до нього входить:
 час роботи в установах, організаціях та підприємствах;
 служба в армії, Національній гвардії, в військах МВС та інших
військових формуваннях;
 служба в органах внутрішніх справ, в митних органах, час перебування
на альтернативній службі;
 час перебування у відпустці по вагітності та пологах, у відпустці по
догляду за дитиною до 3-х та до 6 років;
 навчання в ПТУ;
 періоди оплачуваної виробничої практики;
 час навчання на курсах підвищення кваліфікації;
 час догляду за дитиною, потерпілою внаслідок аварії на ЧАЕС до
досягнення нею 12 років.

До страхового стажу не включається період навчання у вищих закладах
освіти, час перебування у місцях позбавлення волі та час участі у незаконних
страйках.
Обчислення страхового стажу за період з 2001 року до 01.01.2011 року
Набрання чинності Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням» № 2240-ІІІ від
18.01.2001 р. внесло неабиякі зміни до механізму розрахунку стажу. До
страхового стажу (згідно статті 7 в редакції, що діяла до 01.01.2011 року)
стали включатися тільки періоди роботи на умовах трудового договору, за
які сплачувались страхові внески до Фонду соціального страхування та

періоди одержання виплат за окремими видами соціального страхування,
зокрема час перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох років,
період отримання допомоги по безробіттю та час за перебування на
лікарняному.
Навчання у закладах будь-якого рівня, служба в армії, органах
внутрішніх справ, періоди знаходження у відпустці без збереження
заробітної плати до страхового стажу не включаються.
Розрахунок страхового стажу після 01.01.2011 року
З 01.01.2011 року в статтю 7 ЗУ 2240-ІІІ були внесені зміни, відповідно
до яких для визначення стажу додалася умова, що до страхового стажу
зараховуються лише місяці, в яких з доходу застрахованої особи були
сплачені страхові внески у розмірі не меншому, ніж мінімальний. Отже, для
визначення розміру страхового стажу потрібно користуватися даними
персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, зокрема
довідками ОК-5, ОК-7.
З 2016 року з запровадженням єдиної ставки ЄСВ до страхового стажу
стали зараховуватися періоди здійснення підприємницької діяльності та
роботи на умовах договору ЦПХ.
Як розрахувати страховий стаж, якщо страхові внески сплачено в
розмірі менш, ніж мінімальний
Якщо працівнику нарахована сума менша ніж розмір мінімальної
заробітної плати, то страховий стаж обчислюється за формулою:
ТП = С.вн. : Мін.вн,
де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу
С.вн. — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, сплаченого за відповідний місяць;
Мін.вн — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.
заробітної плати.
Страховий стаж для підприємців
Період здійснення підприємницької діяльності для фізичних осібпідприємців, які сплачували єдиний податок до 01.01.2011 року
зараховується до страхового стажу. Для підприємців на загальній системі
оподаткування стаж зараховується лише за умови наявності договору на
добровільне соціальне страхування.

З 2011 року для підприємців незалежно від системи оподаткування
страховий стаж враховується лише за умови добровільної сплати внесків.
З 01.01.2016 р. до страхового стажу підприємців зараховуються
періоди, за які був сплачений ЄСВ.

