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За традицією вітаю вас на
сторінках журналу «Заработная
плата» в новому році. Дякую
всім, що обрали нас! Хай цей
рік буде кращим за минулий! А
нудьгувати нам не доведеться.
Перефразую поета: «Тіштесь,
люди, що реформа у нас буде!».
Риторика коментарів до прийнятих законопроектів у соціальних мережах, як хтось влучно
зауважив, почала змінюватися
з «вони нічого не роблять» на
«це не буде працювати» з прогнозами повернення до 90-х.
Поживемо — побачимо. Але
факт залишається фактом. Кардинально реформується
система соціального страхування. Підприємствам в обмін
на зменшення ставки ЄСВ надано можливість легалізувати
доходи працівників. Змінюється порядок оподаткування
ПДФО пасивних доходів і доходів, сума яких перевищує
десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Скасовується низка соціальних пільг для багатьох категорій
громадян тощо.
Шкода тільки, що про все це я пишу лише за результатами
прочитання повідомлень на офіційному сайті ВР України
та з огляду на законопроекти, подані до першого читання.
На жаль, на момент підготовки журналу до друку, не оприлюднено тексту жодного із законів, прийнятих 28 та в ніч
на 29 грудня. Але це не означає, що ми залишимо вас один
на один із цими нововведеннями. Як я уже повідомляв, про
всі зміни, які відбудуться в законодавчому полі в період між
виходами нашого журналу, ми будемо вас інформувати на
сторінках нашої безкоштовної електронної газети «Зарплата і Кадри». Вона підвищує нашу оперативність, оскільки
виходить щотижня. Тому велике прохання до всіх зайти на
наш сайт zpl.com.ua і вказати електронну адресу, на яку ми
зможемо вам її надсилати.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Прийнято Закон про Держбюджет-2015
В ніч з 28 на 29 грудня 2014 р. Верховна Рада прийняла Закон про
Держбюджет-2015. У цьому документі нас цікавлять передусім два
показники: мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, що є базою
для обчислення податкової соціальної пільги (ПСП), і розміру доходу,
який дає право на її застосування. На момент підготовки цього повідомлення та передання журналу до друку остаточний текст Закону не
оприлюднено, а у проекті їх було закладено на такому рівні: мінімальна
зарплата з 01.01.2015 р. — 1218,00 грн, з 01.12.2015 р. — 1378,00
грн; прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2015 р. —
1218,00 грн, з 01.12.2015 р. — 1378,00 грн. Із тексту стенограми не
видно, щоб ці розміри під час обговорення законопроекту змінювалися.
Тому попередньо робимо висновок, що розміри ПСП і доходу, який
дає право на їх застосування, залишаються на рівні 2014 р.

Реформовано порядок справляння ЄСВ
В ніч з 28 на 29 грудня 2014 р. Верховна Рада прийняла Закон
України «Про реформування загальнообов’язкового державного
соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці». На
момент підготовки цього повідомлення та передання журналу до
друку остаточний текст Закону не оприлюднено, а проект під час
обговорення зазнавав змін. Тому ми не можемо в деталях повідомити
про запроваджені зміни. Відомо тільки, що в разі легалізації фонду
оплати праці на визначених умовах підприємство може розраховувати на суттєве зменшення ставки ЄСВ (з середніх 41 % до 16 %).

Внесено зміни до Податкового кодексу
28 грудня 2014 р. Верховна Рада прийняла Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів
України (щодо податкової реформи)». На момент підготовки цього
повідомлення та передання журналу до друку остаточний текст Закону не оприлюднено, а проект під час обговорення зазнавав змін.
Тому ми не можемо в деталях повідомити про запроваджені зміни.
Відомо тільки, що змін зазнав порядок оподаткування доходів, сума
яких перевищує десятикратний розмір мінімальної зарплати (зросла
ставка податку до суми перевищення); пасивних доходів, зокрема
дивідендів і відсотків тощо.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Новий порядок укладення контракту з керівником медзакладу
Постанова «Про затвердження Порядку укладення
контракту з керівником

ZP_1_2015_1_1.indd 4
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30.12.2014 16:48:13

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

№ 1 (102) январь 2015

державного, комунального
закладу охорони здоров’я та
Типової форми контракту з
керівником державного, комунального закладу охорони
здоров’я» від 16.10.2014 р.
№ 642

5

закладу охорони здоров’я. Відповідно до умов Порядку контракт
укладається на строк від трьох до п’яти років. Якщо після закінчення
строку дії контракту трудові відносини фактично тривають і жодна
із сторін не вимагає їх припинення, дія контракту вважається продовженою на підставі закону.

Нове у справлянні аліментів
Постанова «Про внесення
змін до переліку видів доходів, які враховуються при
визначенні розміру аліментів
на одного з подружжя, дітей,
батьків, інших осіб»
від 26.11.2014 р. № 651

Внесено зміни до Переліку видів доходів, які враховуються при
визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків,
інших осіб, затвердженого постановою від 26.02.1993 р. № 146.
Встановлено, що аліменти не утримуються тепер і з вихідної допомоги за звільнення осіб рядового та начальницького складу ДСНС,
а також інших видів їхнього грошового забезпечення, що не має
постійного характеру (п. 12 Переліку). В той же час п. 8 Переліку
доповнено нормою про те, що аліменти з таких осіб утримуються з
усіх видів грошового забезпечення, що надається щомісячно (оклад
за штатною посадою, військове або спеціальне звання, відсоткова
надбавка за вислугу років, вчене звання та науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби).

Місцеві органи влади самі визначатимуть свої штати
Постанова «Про визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від
26.11.2014 р. № 664

Скасовано низку постанов КМУ щодо фінансово-матеріального
забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. Це
дає можливість органам місцевого самоврядування самостійно
затверджувати загальну чисельність апарату місцевої ради, її
виконавчих органів і витрати на їх утримання. Документ набрав
чинності з 01.01.2015 р.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Новий порядок обліку платників ЄСВ
Наказ «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр
страхувальників»
від 24.11.2014 р. № 1162
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Затверджено новий Порядок обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У Порядку
враховано останні зміни щодо реєстрації (скасування реєстрації)
суб’єктів господарювання, зміни ними місцезнаходження, обліку
платників на території АР Крим. Крім того, затверджено дві нові
форми документів, які видаються платникам, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію юросіб і підприємців, у разі
зняття їх з обліку:
— довідка про стан розрахунків за платежами з ДФСУ, ПФУ та
іншими соцфондами (ф. № 9-ЄСВ);
— повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску
(ф. № 10-ЄСВ).
Порядок набере чинності з дня офіційного опублікування.
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Оподаткування новорічних подарунків
Державна фіскальна служба України в Єдиній базі податкових
знань роз’яснює, що дитячі новорічні подарунки вартістю 609 грн
не оподатковуються ПДФО, а також не є базою нарахування ЄСВ у
разі їх придбання за рахунок коштів роботодавця. Нагадаємо, що у
період з 15.11.2014 р. до 15.01.2015 р. чинний Закон України «Про
звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються
на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання
дитячих святкових подарунків». Новорічні подарунки за рахунок
ФСС з ТВП у 2014 р. не видавалися.
ФСС з ТВП

Особливості нарахування лікарняних педагогам
Лист від 10.04.2014 р.
№ 5.1-31-792

ФСС з ТВП розглянув питання щодо обчислення середньої зарплати для оплати часу тимчасової непрацездатності педпрацівникам.
Йдеться про особливості оплати допомоги за дні, коли у педагога
немає навчальних годин (уроків). Зокрема, якщо педпрацівник виконує встановлене педнавантаження (18 год. на тиждень) за три
дні, то така робота не вважається роботою на умовах неповного
робочого часу (тижня), оскільки ним виконується норма годин на
ставку. Дні тижня, в які за розкладом занять у вчителя не передбачено проведення уроків, вихідними для нього не вважаються. Тому
страхові виплати педпрацівникам обчислюються згідно з п. 14 Порядку
№ 1266, виходячи із середньоденної зарплати за відпрацьований
час. Для педпрацівника робочими днями за графіком роботи, що
припадають на дні тимчасової непрацездатності, вважаються робочі
дні на підставі встановлених індивідуальним графіком роботи, в які
має нараховуватись зарплата відповідно до табеля обліку робочого
часу, пропущені через непрацездатність. І тільки якщо педпрацівникові встановлено неповний робочий день у місяцях розрахункового
періоду або в періоді, за який виплачується допомога, для обчислення
середньої зарплати для розрахунку допомоги слід застосовувати
середньогодинну заробітну плату (п. 15 Порядку № 1266).

Підприємство може виплатити допомогу на поховання бійців АТО
Лист від 24.11.2014 р.
№ 2.4-15-3124
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ФСС з ТВП роз’яснив, що в разі загибелі мобілізованих працівників — бійців АТО, які загинули, захищаючи Батьківщину, страхувальник — їхній роботодавець — має право призначити допомогу
на поховання за рахунок коштів ФСС з ТВП сім’ї померлого або
особі, яка здійснила поховання. Допомога на поховання призначається та надається на підставі свідоцтва про смерть. Підставою
для фінансування страхувальника робочим органом відділення
ФСС з ТВП є заява-розрахунок. Аналогічне роз’яснення надано в
листі Мінсоцполітики від 28.11.2014 р. № 14126/0/14-14/13.
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Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос-ответ»:

(44) 581-57-07
в рабочие дни с 10.00 до 15.00

На ваші запитання відповідає Ірина КРАСОВСЬКА,
заступник головного редактора журналу «Заработная плата»

Звільнення у зв’язку
із встановленням працівникові
інвалідності
Працівнику встановили інвалідність ІІ групи та він не може далі
виконувати свою роботу. Чи можна
його звільнити? Чи виплачується вихідна
допомога та як її оподатковувати?
Насамперед зауважимо, що факт
установлення працівникові групи
інвалідності не може бути підставою
для його звільнення з ініціативи роботодавця
за п. 2 частини першої ст. 40 КЗпП. Тому в
ситуації, коли працівник повідомляє про
свою інвалідність, роботодавцю передусім
слід розібратися з тим, чи зможе цей працівник надалі перебувати на займаній посаді
та виконувати свою роботу.
Щоб установити факт невідповідності
працівника займаній посаді або виконуваній
роботі внаслідок стану здоров’я, роботодавець
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повинен керуватися записами в довідці до
акта огляду медико-соціальною експертною
комісією. На зворотній стороні такої довідки
зазначається висновок про умови та характер
праці, а також індивідуальна реабілітаційна
програма інваліда.
Якщо відповідно до медичного висновку
працівника за станом здоров’я тимчасово або
без обмеження строку необхідно перевести
на легшу роботу, роботодавець повинен це
зробити в обов’язковому порядку (ст. 170
КЗпП). Зауважимо, законодавство не містить
норм, які б вимагали від роботодавця створювати нове робоче місце для працівника,
якому встановлено інвалідність. Виходячи
з цього, роботодавець може запропонувати
йому підходящу роботу, яка відповідає його
стану здоров’я, лише за тими робочоми місцями, що є на підприємстві.
Ще один нюанс — роботодавець може
перевести працівника на іншу легшу роботу
лише за наявності згоди самого працівника.
Тому якщо запропоноване робоче місце не
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влаштовує працівника та він відмовляється
від переведення на таку легшу роботу, тоді
роботодавець уже може звільнити його за
п. 2 частини першої ст. 40 КЗпП.
У випадку, коли працівник є членом профспілкової організації, що функціонує на підприємстві, роботодавець має звернутися до
профспілки, щоб отримати попередню згоду
на звільнення (ст. 43 КЗпП). У поданні має
бути зазначено та підтверджено копіями
документів факт виявленої невідповідності
працівника займаній посаді чи виконуваній
роботі внаслідок стану здоров’я та факт відмови працівника від переведення на іншу
посаду чи роботу, яка за умовами та характером відповідає його стану здоров’я. Також
слід указати на неможливість подальшого
працевлаштування працівника-інваліда на
підприємстві. Протягом місяця з дня одержання згоди профспілки працівника можна
звільнити за вказаною нормою КЗпП.
У такому випадку ст. 44 КЗпП передбачена виплата працівикові вихідної допомоги
в розмірі не менше середнього місячного
заробітку (тобто може бути й більше).
Сума вихідної допомоги підлягає обкладенню ПДФО й оподаткуванню військовим
збором. ЄСВ із цієї виплати не справляється
(п. 4 розділу І Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170).
Також працівник може подати заяву про
звільнення за власним бажанням у зв’язку з
неможливістю виконувати роботу за станом
здоров’я, підтвердженим медичним висновком,
і тоді роботодавець згідно з частиною першою
ст. 38 КЗпП зобов’язаний звільнити такого
працівника з роботи в зазначений у заяві день.
Але цей варіант не вигідний для працівника,
оскільки він не отримає вихідну допомогу.
Час, протягом якого працівникові будуть
підбирати підходящу роботу та протягом

ZP_1_2015_1_1.indd 9

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

9

якого він не виконуватиме жодних трудових
обов’язків, роботодавець може визнати як час
простою не з вини працівника та оплатити
його в розмірі не менше 2/3 посадового окладу чи тарифної ставки відповідно до ст. 113
КЗпП. Якщо працівник погоджується перейти
на іншу легшу роботу, але вона оплачується
нижче, за ним протягом двох тижнів від дня
переведення зберігається попередній середній заробіток (частина друга ст. 170 КЗпП).
Крім того, у випадках, передбачених законодавством України, попередній середній
заробіток зберігається на весь час виконання
нижчеоплачуваної роботи. Для прикладу,
ця норма поширюється на працівників, які
отримали інвалідність унаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного
захворювання на підставі Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності» від
23.09.1999 р. № 1105-XIV.

Звільнення у зв’язку із закінченням
строкового договору
Як правильно звільнити працівника
у зв’язку із закінченням строку дії
трудового договору?
Якщо трудовий договір має строк дії,
встановлений за погодженням сторін,
або необхідний для виконання певної
роботи, це вказує на те, що цей трудовий
договір є строковим. Строковий трудовий
договір укладається, коли трудові відносини
не можуть бути встановлені на невизначений
строк з урахуванням характеру роботи, умов
її виконання, інтересів працівника та в інших
випадках, передбачених законодавством
(частина друга ст. 23 КЗпП).
Закінчення строку дії трудового договору
справді є однією з підстав для його припинення (п. 2 частини першої ст. 36 КЗпП). Однак
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якщо такий строк закінчився, а трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін
не вимагає їх припинення, то дія договору
вважається продовженою на невизначений
строк (частина перша ст. 391 КЗпП).
Через це в останній день дії строкового
договору роботодавцю слід видати наказ про
його припинення. Заява від працівника для
цього не потрібна, оскільки сторони строкового трудового договору заздалегідь, ще
під час його укладення, домовляються про
період трудових відносин.
Крім того, в останній день роботи працівникові потрібно видати його трудову книжку
з внесеним до неї записом про звільнення.
Такий обов’язок роботодавця передбачено
п. 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої наказом
Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58). У разі затримки видачі трудової книжки роботодавцю доведеться
сплатити працівникові середній заробіток за
весь час до дати її фактичної видачі. Якщо ж
працівник у день звільнення буде відсутній на
роботі, то роботодавець повинен надіслати в
цей день йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової
книжки (п. 4.2 Інструкції № 58).
Міністерство соціальної політики України
в листі від 31.01.2012 р. № 30/13/133-12
зазначає, що звільнити працівника у зв’язку із
закінченням строку трудового договору можна як у період тимчасової непрацездатності,
так і під час перебування його у відпустці,
оскільки заборона щодо звільнення в такі
періоди, встановлена частиною третьою
ст. 40 КЗпП, стосується лише звільнення
працівників з ініціативи роботодавця за підстав, передбачених у ст. 40, 41 КЗпП (а ми
розглядаємо звільнення за п. 2 частини
першої ст. 36 КЗпП).
Також слід пам’ятати про особливості
звільнення після закінчення строкового
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трудового договору вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до трьох/шести років,
одиноких матерів за наявності дитини віком
до 14 років або дитини-інваліда. Зокрема,
звільнення таких жінок допускається лише
за умови їх обов’язкового працевлаштування (частина третя ст. 184 КЗпП). На період
працевлаштування за ними зберігається
середня заробітна плата, але не більше трьох
місяців із дня закінчення строкового трудового договору.

Чи включати до розрахункового
періоду місяць прийняття
на роботу не з першого числа
Працівника прийнято на роботу з
першого робочого дня місяця, але
не з першого календарного (перше
та друге числа місяця припадають на
вихідні). Місяць працівник відпрацював
повністю. Чи включати такий місяць до
розрахункового періоду під час розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності?
Згідно з абзацем першим п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, затвердженого постановою
КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266), розрахунковим періодом,
за який обчислюється середня заробітна
плата для розрахунку страхових виплат та
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця,
є останні шість календарних місяців (із
першого до першого числа), що передують
місяцю, в якому настав страховий випадок,
протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за
неї сплачувалися страхові внески.
Як бачимо, у вказаній нормі Порядку
№ 1266 навіть зроблено акцент на тому, що
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до розрахункового періоду з останніх шести
місяців слід включати тільки ті, які відпрацьовані повністю за календарем — з першого
до першого числа. І саме на цьому базується
відповідь фахівця ФСС з ТВП на аналогічне
запитання, розміщена 17.11.2011 р. на сайті
Фонду у рубриці «запитання-відповідь». Ось
витяг із цієї відповіді: «…під календарним місяцем розуміється період із 1-го до 1-го числа.
Тому, якщо навіть працівника прийнято у
перший робочий день місяця, який припадає
не на 1-ше число, такий місяць до розрахункового періоду не включається».
Разом із тим, є лист Міністерства праці та
соціальної політики України від 12.03.2010 р.
№ 2515/0/14-10/18, із якого можна використати цікаву думку для відповіді на
запитання, що розглядається. Суть полягає
в тому, що якщо перші календарні дні місяця
припадають на вихідні, а особа стає до роботи
в перший робочий день місяця за графіком
роботи підприємства або індивідуальним
графіком роботи, то в результаті особою
відпрацьовані всі робочі дні місяця та страхові внески із заробітної плати сплачено за
повний місяць.
Вважаємо, що це правильний підхід,
оскільки працівник сплатив (а Фонд отримав)
страхові внески у повному розмірі, то чому
ж цей місяць не можна включати до розрахунку? Це дискримінація новоприйнятих
працівників, оскільки для інших, хто працевлаштувався раніше, в такій самій ситуації
місяць, у якому перше число припадає на
вихідний або святковий день, включатиметься до розрахункового періоду на загальних
підставах. До речі, у 2015 р. таких місяців,
у яких перший робочий день припадатиме
не на перше число, буде аж шість.
Зауважимо, що роз’яснення з питань
застосування Порядку № 1266 має право
надавати Міністерство соціальної політики України. А от перевіряє правильність
витрачання коштів ФСС з ТВП. Тому до
врегулювання ситуації або отримання від-
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повіді на індивідуальний запит, радимо не
включати такий місяць до розрахункового
періоду. Виходом із цієї ситуації може бути
хіба що прийняття працівника на роботу
у вихідний, якщо це перше число місяця.
Але чи можливо це — читайте в наступних
номерах журналу.

Що робити, коли працівник
відмовляється підписувати
посадову інструкцію
Працівник відмовляється підписувати посадову інструкцію. Якими
мають бути дії роботодавця?
Посадова інструкція — це внутрішній
документ підприємства, який визначає конкретний перелік посадових
обов’язків працівника відповідно до його
категорії (керівник, професіонал, фахівець,
технічний службовець тощо). Посадову
інструцію розробляють і затверджують на
основі випуску Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29.12.2004 р.
№ 336 (далі — Довідник).
Абзацем шостим п. 6 Загальних положень Випуску 1 «Професії працівників, що
є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника визначено, що посадові
інструкції після їх затвердження керівником
підприємства доводяться до відома працівників під підпис.
Якщо працівник відмовляється ставити
підпис у посадовій інструкції, з якою його
ознайомили, про це необхідно скласти акт.
І, звичайно, з’ясувати причину відмови та
викласти її в акті.
У випадку коли працівник не підписує
посадову інструкцію, мотивуючи це тим, що
такий його обов’язок не обумовлений цим
документом, його можна буде притягти до
відповідальності.
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Однак може бути, що відмова працівника
поставити підпис пов’язана з його незгодою щодо конкретних положень посадової
інструкції. Наприклад, під час прийняття
на роботу посадової інструкції взагалі не
було, а в розробленій згодом містяться
посадові обов’язки працівника, про які не
йшлося раніше. Також трапляється, що до
посадової інструкції внесли суттєві зміни,
з якими працівник не згодний. У такому
випадку відмова працівника є логічною, а
дії роботодавця — неправомірними.
Згідно зі ст. 31 КЗпП роботодавець не має
права вимагати від працівника виконання
роботи, не обумовленої трудовим договором. Зміни та доповнення до посадових
інструкцій можуть бути внесені тільки за
згодою працівника та лише на підставі наказу керівника підприємства.
Такі зміни можуть бути викликані, наприклад, перерозподілом обов’язків між
працівниками у зв’язку зі скороченням
чисельності або раціональним розподілом
праці.
Але якщо у працівника додалося обов’язків, то за їх виконання має призначатися і доплата. Тоді, впевнені, працівник
одразу погодиться поставити свій підпис
в оновленній посадовій інструкції.

Розрахунок середньої зарплати
якщо в розрахунковому періоді
було сторнування зарплати
за попередній місяць
Під час розрахунку середньоденної
заробітної плати для нарахування
допомоги по тимчасовій непрацездатності виявили, що в одному з місяців
розрахункового періоду було проведено
сторнування заробітної плати за попередній місяць. Як у такому випадку включати
до розрахунку дні та суми сторнованої
зарплати?

ZP_1_2015_1_1.indd 12

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

На підставі п. 7 і 9 Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266, під час розрахунку середньої заробітної плати застрахованої особи враховуються
виплати, які:
• належать до фонду заробітної плати
(основна та додаткова заробітна плата, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
в т. ч. у натуральній формі);
• підлягають обкладенню ПДФО;
• є об’єктом для утримання та нарахування ЄСВ (у межах максимальної величини
(граничної суми) місячної заробітної плати
(доходу)).
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для
розрахунку страхових виплат (крім страхування на випадок безробіття) та оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця, є період роботи
за останнім основним місцем роботи перед
настанням страхового випадку, протягом
якого застрахована особа працювала та
сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески.
Для обчислення середньоденної заробітної плати, на підставі якої розраховується
допомога по тимчасовій непрацездатності,
враховується нарахована за розрахунковий
період заробітна плата, з якої були сплачені
страхові внески, та кількість фактично відпрацьованих у цьому періоді днів.
Виходячи із змісту запитання, у працівника
відбулося лише сторнування зарплати, без
зміни кількості відпрацьованих днів. Отже
коригувати робочі дні в цьому випадку не
потрібно.
Суму «відсторнованої» заробітної плати
слід виключити з того місяця розрахункового
періоду, в якому було проведено сторнування.
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На запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ,
консультант журналу «Заработная плата»

Оформлення та зберігання
трудової книжки аспіранта
Ким має оформлятися та де зберігатися трудова книжка аспіранта, якщо
він поєднує навчання та роботу?
Трудова книжка непрацюючого
аспіранта зберігається у відділі аспірантури весь термін навчання.
Якщо ж аспірант навчається в аспірантурі
та працює, то трудова книжка має зберігатися за місцем роботи аспіранта, а не
навчання.
За новим Законом України «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII аспірант — це особа, зарахована до вищого
навчального закладу (наукової установи)
для здобуття ступеня доктора філософії.
Згідно зі старим Законом України «Про вищу
освіту» — аспірант (ад’юнкт) — це особа,
яка має повну вищу освіту й освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі (ад’юнктурі)
вищого навчального закладу або наукової
установи для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
Тобто аспірант — це особа, яка навчається
у вищому навчальному закладі.
Відповідно до старого Закону України
«Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р.
№ 803-XII до зайнятого населення належали
громадяни, які навчалися в денних вищих
навчальних закладах. Такі громадяни мали
право у вільний від навчання час працювати на загальних підставах за трудовим
договором, що розглядалося як вторинна
зайнятість. Про це зазначало й Міністерство
праці та соціальної політики України в листі
від 12.03.2007 р. № 66/06/186-07.
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На підставі нового Закону України «Про
зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-VI до зайнятого населення належать,
зокрема, особи, які навчаються за денною
формою в загальноосвітніх, професійнотехнічних і вищих навчальних закладах та
поєднують навчання з роботою (якщо не
поєднують — не належать).
Та ні попередні терміни, ні нові так і не
дають відповіді на запитання: якою для особи, яка навчається у вищому навчальному
закладі й одночасно працює, є робота —
основною чи за сумісництвом?
Сумісництвом вважається виконання
працівником, крім своєї основної, іншої
регулярної оплачуваної роботи на умовах
трудового договору у вільний від основної
роботи час на тому ж або іншому підприємстві. Але ж навчання — це не робота. І
Верховний Суд України у частині третій
п. 14 постанови «Про практику застосування
судами законодавства про оплату праці» від
24.12.1999 р. № 13 зазначив, що робота за
трудовим договором осіб, які поєднують її
з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах.
На всіх працівників, що працюють на підприємстві, ведуться трудові книжки. Трудова
книжка є основним документом про трудову
діяльність працівника (ст. 48 КЗпП). Для
студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів
та клінічних ординаторів, які мають трудові
книжки, навчальний заклад вносить записи
про час навчання на денних відділеннях вищих навчальних закладів (п. 2.16 Інструкції
про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України, Міністерства соціального захисту
населення України від 29.07.1993 р. № 58;
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далі — Інструкція № 58)). Підставою для
таких записів є накази навчального закладу
(наукової установи) про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів,
учнів, аспірантів, клінічних ординаторів.
Указана норма Інструкції № 58 застосовується, якщо студент, учень, аспірант раніше
працював і має трудову книжку, а перед навчанням звільнився та подав трудову книжку
до навчального закладу.
Згідно з п. 1.1 Інструкції № 58 трудова
книжка зберігається за місцем основної
роботи працівника. Між аспірантом і навчальним закладом немає трудових відносин, тому місце навчання не може бути
місцем роботи аспіранта ні основним, ні
за сумісництвом. Виходить, що робота на
підприємстві на підставі трудового договору з особою, яка одночасно навчається за
стаціонарною формою навчання, є її основним місцем роботи, отже, за таким місцем
роботи і має зберігатися трудова книжка
(лист Міністерства праці та соціальної політики України від 26.10.2005 р. № 09-503,
лист Державного департаменту нагляду за
додержанням законодавства про працю від
20.08.2003 р. № 013-1229-22).
Якщо аспірант до цього не працював і в
нього немає трудової книжки, підприємство,
на яке він працевлаштувався, має йому її
оформити не пізніше як за п’ять днів після
прийняття на роботу (ст. 48 КЗпП). У п. 2.4
Інструкції № 58 вказано, що це має бути
зроблено не пізніше тижневого строку.

Оплата відпустки, яка перериває
відпустку для догляду за дитиною
Працівниця перебувала у відпустці
у зв’язку з вагітністю та пологами до 05.01.2014 р. Починаючи з
06.01.2014 р., у неї розпочалася відпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею
трьох років. Перебуваючи в такій відпустці, працівниця подала заяву про надання
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їй щорічної відпустки з 13.11.2014 р. до
14.11.2014 р. Як розрахувати відпускні?
За абзацом першим п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100)
середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки обчислюється, виходячи з
виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки
або виплати компенсації за невикористані
відпустки. В нашому випадку розрахунковий
період — з 01.11.2013 р. по 31.10.2014 р.
На цей період припадає відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами, а також відпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею
трьох років.
Очевидно, що в цей проміжок часу не було
жодних виплат цій працівниці, оскільки відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами була
оформлена значно раніше й оплачена також
перед її початком (ймовірно в серпні 2013 р.).
Час, протягом якого працівник згідно
з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не
зберігався заробіток або зберігався частково,
виключається з розрахункового періоду.
Тому період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до трьох років
з 06.01.2014 р. до 31.10.2014 р. виключається
з розрахункового періоду.
Допомога по вагітності та пологах включається до виплат, які враховуються під час
обчислення середньої заробітної плати для
оплати часу відпусток (лист Міністерства
праці та соціальної політики від 17.06.2011 р.
№ 9/242 пд). Але допомога по вагітності та
пологах, як зазначалося, ймовірно було виплачена в серпні 2013 р., а розрахунковий
період відліковується з 01.11.2013 р. Чи враховується якась частина суми допомоги до
розрахунку середньої зарплати для оплати
часу відпустки? Прямої відповіді немає. Однак
в листі Міністерства соціальної політики від
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09.12.2011 № 1105/13/81-11, розглядаючи
віддалено схожу до нашої ситуацію, зазначало,
що «при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпусток середній заробіток,
який виплачувався у липні за час щорічної
відпустки, яка надавалась у серпні 2011 р.,
має враховуватись як виплати серпня».
Тому вважаємо, що для розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпускних у нашому випадку необхідно взяти ту
частину допомоги по вагітності та пологах,
яка припадає на період з 01.11.2013 р. по
05.01.2014 р. (можна скористатися даними
таблиці 6 звітності з ЄСВ).

Компенсація за невикористану
відпустку на новому підприємстві
Працівника перевели з одного підприємства на інше. Одночасно на
нове місце роботи було перераховано компенсацію за невикористані дні
щорічної відпустки. Заробітна плата на
попередньому підприємстві була вдвічі
нижча. Як видати працівнику відпускні?
В такому випадку можливі два варіанти:
виплата «накопичених відпускних»;
розрахунок відпускних «по-новому».
За першим варіантом «нове» підприємство в разі надання щорічної відпустки,
«накопиченої» на попередньому підприємстві,
виплачує працівнику суму, яку отримало з
попереднього підприємства як компенсацію
за невикористані дні щорічної основної відпустки в повному розмірі.
Операції з отримання та виплати відпускних у бухгалтерському обліку можна
відобразити такими проведеннями:
• отримання грошової компенсації з попереднього підприємства: Д-т 311 — К-т 685;
• виплата працівнику грошової компенсації: Д-т 685 — Кт 301.
Стосовно другого варіанту зазначимо, що
Порядком обчислення середньої заробітної
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плати, затвердженим постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100),
не передбачено особливостей розрахунку
сум відпускних працівникам, прийнятим
на роботу за переведенням. Тому розраховувати відпускні необхідно в загальному
порядку, незважаючи на суму відпускних,
отриману з попереднього місця роботи. Такої
ж думки дотримується і Мінпраці, яке у листі
від 22.02.2008 р. № 33/13/116-08 зазначило,
що «нарахована за попереднім місцем роботи
компенсація за невикористані дні щорічних відпусток і перерахована на рахунок підприємства,
на яке перейшов працівник, не виплачується»,
а середня зарплата для оплати часу щорічної
відпустки працівникові, який пропрацював
на підприємстві менше року, обчислюється,
виходячи з виплат за фактичний час роботи
на підприємстві, куди перейшов працівник,
тобто з першого числа місяця після оформлення
на роботу до першого числа місяця, в якому
надається відпустка (п. 2 Порядку № 100).
Якщо переведений працівник на новому підприємстві працює з 01.02.2014 р., а
щорічна основна відпустка йому надається
з 01.11.2014 р., то розрахунковим для нарахування відпускних буде період з 01.03.2014
до 31.10.2014 р., незалежно від «відпускного» стажу та кількості невикористаних днів
щорічної основної відпустки, за які було
перераховано компенсацію з попереднього
підприємства на нове.
Якщо ж працівником не було відпрацьовано жодного календарного місяця, то розрахункового періоду не буде. За таких умов
відпускні будуть розраховуватися, виходячи
зі встановленої працівнику у трудовому
договорі тарифної ставки або посадового
окладу (абзац третій п.4 Порядку № 100).
Нарахування відпускних «новим» роботодавцем відображається проведенням:
Д-т 23, 91–94 — К-т 661.
Докладніше про переведення працівників
та оплату відпустки читайте в спецвипуску
«Відпустки: облік та оплата» № 2/2014, с. 47.
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Взимание
и перерасчет НДФЛ

Журналом «Заработная плата» спільно з Міністерством доходів і зборів України було проведено пряму телефонну лінію на тему «Справляння та перерахунок ПДФО». Запитання
надходили як за телефоном, так і на електронну пошту. Відповідав на запитання заступник
директора Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб — начальник Управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України НАУМОВ
Сергій Михайлович. Пропонуємо вашій увазі відповіді на найбільш поширені запитання

Як оподатковувати ПДФО та військовим збором новорічні подарунки дітям за рахунок коштів підприємства?
Як оподатковувати ПДФО та військовим збором подарунки працівникам до Нового року у грошовій формі, якщо сума подарунку —
1000,00 грн?
Відповідно до пп. 165.1.39 ПКУ до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість подарунків
(а також призів переможцям і призерам
спортивних змагань), якщо їхня вартість
не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (в розрахунку на місяць),
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установленої на 1 січня звітного податкового
року (у 2014 р. — 609,0 грн), за винятком
грошових виплат у будь-якій сумі.
Якщо вартість дитячих новорічних подарунків і квитків, яка надається платнику
податків, перевищує у 2014 р. 609,0 грн, то
сума такого перевищення оподатковується
ПДФО за ставками 15 % та/або 17 %.
Об’єктом оподаткування військовим
збором є доходи у формі заробітної плати,
інших заохочувальних і компенсаційних
виплат або інших виплат і винагород, які
нараховуються (виплачуються, надаються)
платнику у зв’язку з трудовими відносинами
та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошові
лотереї, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри, тому
подарунки не підлягають оподаткуванню
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військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).
Як дізнатися, чи є заборгованість
зі сплати ПДФО?

Згідно з п. 14 Порядку ведення органами Міністерства доходів і зборів
України оперативного обліку податків,
зборів, митних платежів, єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інших платежів, які сплачуються під час
митного оформлення товарів, затвердженого
наказом Міністерства доходів і зборів України
від 05.12.2013 р. № 765, у разі усного звернення
платника посадовою особою територіального
органу ДФСУ на підставі даних інтегрованої
картки звіряється стан розрахунків платника за
податками, зборами, митними платежами, ЄСВ
і передоплатою за звітний період. Акт звіряння
стану розрахунків платника за податками, зборами, митними платежами та ЄСВ за звітний
період оформляється контролюючим органом
у термін не більше місяця від дня отримання
письмової вимоги платника про таке звірення.
Платник у заяві на звіряння стану розрахунків
за податками, зборами, митними платежами
та ЄСВ повинен зазначити період, за який
необхідно провести таке звіряння.
Водночас, якщо стан розрахунків платника
за податками, зборами, митними платежами
та ЄСВ за звітний період не потребує додаткового вивчення, то такий акт оформляється
невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня
отримання письмової вимоги платника.
ТОВ хоче укласти з фізособою —
працівником підприємства договір
оренди його квартири під офіс. Яка
сума орендної плати за місяць може бути
вказана в договорі: та, яку вкаже власник,
наприклад, 500,00 грн чи ціна має бути не
менше індикативних цін, установлених
міською радою?
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Відповідно до пп. 170.1.2 п. 170.1 ПКУ
об’єкт оподаткування за операціями
від надання в оренду об’єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в пп. 170.1.1 цього
пункту (включаючи земельну ділянку під
такою нерухомістю чи присадибну ділянку),
визначається, виходячи з розміру орендної
плати, зазначеної в договорі оренди, але не
менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди.
Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, що затверджується
КМУ, виходячи з мінімальної вартості місячної
оренди квадратного метра загальної площі
нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних і якісних
показників, що встановлюються органом
місцевого самоврядування села, селища,
міста, на території яких вона розташована, й
оприлюднюється у спосіб, найбільш доступний
для жителів такої територіальної громади.
Якщо мінімальну вартість не встановлено
чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об’єкт оподаткування визначається, виходячи з розміру орендної плати,
зазначеного в договорі оренди.
Тобто, якщо індикативна ціна становить
100 грн за кв. м, а у договорі вказано 80 грн за
кв. м, то орендодавцю слід сплачувати 80 грн за
кв. м, а податок утримувати зі 100 грн за кв. м.
Якщо ж індикативна ціна становить 100 грн
за кв. м, а в договорі вказано 180 грн за кв. м,
то орендодавцю слід сплачувати 180 за кв. м і
податок утримувати зі 180 за кв. м (прим. ред.).
«Декретниці» помилково на зарплатну картку перераховано аванс.
Аванс не було повернено в касу. Як
бути з ПДФО?
В такому випадку виникне додаткове
благо. На підставі пп. 164.2.17 ПКУ до
складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо.
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У липні-вересні із середньої зарплати мобілізованого працівника
ПДФО не утримували, а в жовтнілистопаді — утримували. Як провести
перерахунок податку за попередні місяці?
Підпунктом 169.4.3 ПКУ передбачено,
що роботодавець та/або податковий
агент має право перераховувати суми
нарахованих доходів, утриманого податку за
будь-який період та в будь-яких випадках для
визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право
на застосування податкової соціальної пільги.
Результати річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих
податкових соціальних пільг відображаються
роботодавцем у податковому розрахунку за
ф. № 1 ДФ на загальних підставах.
Банк 11.09.2013 р. заплатив фізичній особі — орендодавцю за
оренду приміщення гарантійний
платіж у сумі 30 498,00 грн. У момент перерахування було утримано ПДФО в сумі
4955,26 грн. «На руки» орендодавець отримав 25 542,74 грн. У зв’язку з розірванням
договору 15.07.2014 р. гарантійний платіж
має бути повернутий. Яку суму має повернути орендодавець: повну суму орендної
плати за договором, тобто 30 498,00 грн, із
якої утримувався ПДФО чи ту, що отримав
«на руки», тобто 25 542,74?
Згідно з п. 164.2 ПКУ до загального
місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг,
оренду або суборенду (строкове володіння
та/або користування), визначений у порядку,
встановленому п. 170.1 ПКУ.
Податковим агентом платника податку —
орендодавця щодо його доходу від надання
в оренду земельної ділянки сільськогоспо-
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дарського призначення, земельної частки
(паю), майнового паю є орендар (пп. 170.1.1
ПКУ). Податковий агент, який нараховує
(виплачує, надає) оподатковуваний дохід
на користь платника податку, зобов’язаний
утримувати податок із суми такого доходу
за його рахунок, використовуючи ставку
податку, визначену в ст. 167 ПКУ.
Згідно з нормою глави 58 Цивільного
кодексу України (далі — ЦКУ) за договором
найму (оренди) наймодавець передає або
зобов’язується передати наймачеві майно
в користування за плату на певний строк.
Відповідно до ст. 762 ЦКУ за користування
майном із наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.
Договір — це домовленість двох або більше
сторін, спрямована на встановлення, зміну
або припинення цивільних прав та обов’язків
(ст. 626 ЦКУ). Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для
того, щоб операція вважалася орендною.
Враховуючи зазначене, умови повернення
гарантійного платежу мають передбачатися
в договорі, укладеному між сторонами.
Працівнику у 2011 р. невірно було
визначено категорію посади. З
2011 р. по 2014 р. ЄСВ із заробітної
плати працівника утримувався за ставкою
6,1 %. У листопаді 2014 р. виправлено
помилку й утримано ЄСВ у меншому розмірі (за ставкою 3,6 %). У зв’язку з цим
доутримали ПДФО за період з 2011 р. по
2014 р. і перерахували його до бюджету в
листопаді поточного року. За якою нормою
ПКУ необхідно платити штраф і в якому
розмірі? Якою нормою ПКУ регулюється
сплата пені та методика розрахунку?
В разі самостійного виправлення
помилки щодо нарахованої та перерахованої до бюджету суми ПДФО,
яка призвела до збільшення сум податкових
зобов’язань, до податкових агентів засто-
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совується відповідальність у вигляді пені й
адміністративної відповідальності. На підставі
ст. 1634 Кодексу України про адміністративні
правопорушення таке порушення тягне за
собою попередження або накладення штрафу
на посадових осіб підприємства, установи або
організації, а також на громадян — суб’єктів
підприємницької діяльності в розмірі від
2 до 3 нмдг або від 34,0 до 51,0 грн.
Пеня, визначена пп. 129.1.1 ПКУ, нараховується на суму податкового боргу (включаючи
суму штрафних санкцій за їх наявності та без
урахування суми пені) з розрахунку 120 %
річних облікової ставки НБУ, чинної на день
виникнення такого податкового боргу або
на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок
є більшою, за кожний календарний день
прострочення його сплати (п. 129.4 ПКУ).
Чи є об’єктом оподаткування військовим збором сума страхових
внесків, сплачених працедавцем за
добровільне страхування (у т. ч. медичне)
найманих працівників?
Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є,
зокрема доходи у формі заробітної плати,
інших заохочувальних і компенсаційних
виплат або інших виплат і винагород, які
нараховуються (виплачуються, надаються)
платнику у зв’язку з трудовими відносинами.
Статтею 2 Закону про оплату праці визначено структуру заробітної плати: основна
та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До інших
заохочувальних і компенсаційних виплат належать, зокрема інші грошові та матеріальні
виплати, які не передбачені актами чинного
законодавства, або які провадяться понад
встановлені зазначеними актами норми.
Крім того, частиною першою ст. 91 КЗпП
передбачено, що підприємства в межах своїх
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повноважень і за рахунок власних коштів
можуть установлювати додаткові порівняно із
законодавством трудові та соціально-побутові
пільги для працівників. Однією з таких пільг
є витрати підприємств у розмірі страхових
внесків на користь працівників, пов’язані з
добровільним страхуванням.
Отже, якщо роботодавець за свій рахунок
сплачує внески за страховим полісом добровільного страхування життя (в т. ч. медичного
страхування) працівника, що зумовлено
умовами трудового договору (контракту)
чи передбаченого нормами колективного
договору, сума внеску є складовою заробітної плати такого працівника, і цей дохід
оподатковується військовим збором на загальних підставах.
Чи є об’єктом оподаткування військовим збором сума доходу, виплачена фізичній особі — підприємцю за виконання цивільно-правових
договорів?
Підпунктом пп. 1.2 п. 161 підрозділу
10 розділу XX ПКУ передбачено, що
об’єктом оподаткування військовим
збором є доходи у формі заробітної плати,
інших заохочувальних і компенсаційних
виплат або інших виплат і винагород, які
нараховуються (виплачуються, надаються)
платнику у зв’язку з трудовими відносинами
та за цивільно-правовими договорами.
Збір нараховується у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ для ПДФО. Для цілей розділу IV
«Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ заробітна плата — основна та додаткова заробітна
плата, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового
найму згідно із законом (пп. 14.1.48 ПКУ).
Враховуючи зазначене вище, сума доходу,
виплачена фізичній особі — підприємцю за
виконання цивільно-правових договорів, не
підлягає оподаткуванню військовим збором.
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Заполнение
отчетности по ЕСВ

Журналом «Заработная плата» спільно з Пенсійним фондом України було проведено
пряму телефонну лінію на тему «Заповнення звітності з ЄСВ». Запитання надходили як за
телефоном, так і на електронну пошту. Відповідала на запитання заступник директора
департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду
України БОРШОВСЬКА Валентина Петрівна. Пропонуємо вашій увазі відповіді на найбільш поширені запитання

У грудні 2014 р. виявили, що тривалий час (із січня 2014 р.) у таблиці 6
звітності з ЄСВ неправильно вказували номер облікової картки платника
податків. Як виправити таку помилку? Чи
тягне це за собою штрафні санкції?
В. П.: Відповідно до п. 5.2 Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів
України від 09.09.2013 р. № 454 (далі — Порядок № 454), у разі виявлення страхувальником самостійно після закінчення звітного
періоду недостовірних відомостей, поданих
та/або накопичених в електронних базах даних персоніфікованого обліку, страхувальник
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подає до територіального органу доходів і
зборів необхідні скасовуючі документи щодо
виявлених недостовірних відомостей про
застраховану особу й одночасно початкові
документи з вірними відомостями на застраховану особу разом із пояснювальною
запискою щодо зміни відомостей.
Зокрема, якщо страхувальником було
допущено помилку в реквізитах (крім сум),
що стосується страхувальника або застрахованої особи, також подаються скасовуючі
документи. Зміни в сумах нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим
нарахованих сум ЄСВ за звітний місяць у
разі формування та подання скасовуючих
документів не допускаються (п. 5.5 Порядку № 454).
Якщо страхувальником були допущені
помилки, зазначені в п. 5.5 Порядку № 454,
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він повинен сформувати та подати разом зі
звітом за поточний звітний період звіт за попередній, який містить перелік таблиць звіту,
таблицю зі статусом «скасовуюча» з помилковими відомостями на одну або декількох
застрахованих осіб і таблицю зі статусом
«початкова» із правильними відомостями
на одну або декількох застрахованих осіб.
Звіт, сформований для виправлення помилок
за попередні звітні періоди, не має містити
таблиць 1–4 додатка 4 до цього Порядку

В. П.: Якщо юридичні особи не використовують працю фізичних осіб
на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених
законодавством, звіт до органів доходів і
зборів ними не подається (п. 2.13 Порядку № 454). Якщо ж звіт подано, зокрема
додаток 4, а найманих працівників немає,
і таблицю 6 не подано, то «скасовуючі» або
«коригувальні» відомості не подаються та за
це не передбачена відповідальність.

У звітності з ЄСВ за жовтень 2014 р.
у таблиці 6 помилково відображено дані про розмір нарахованої
заробітної плати всім працівникам, які
більше, ніж зарплата за жовтень. Помилку
виявили в грудні 2014 р. Як її виправити?
Звіти подаємо через АРМ-Звіт. Ми зробили
«скасовуючу» таблицю 6, а як зробити правильну таблицю 6 за жовтень? Які форми
звітності слід подати окрім «скасовуючої»
та правильної таблиці 6 за жовтень?

У додатку 4 звітності з ЄСВ є графа
«Кількість створених робочих місць
у звітному періоді». Яка інформація
має в ній відображатися? Одноразово
вказувати нові місця, на які були прийняті працівники в звітному періоді, чи
дублювати цю інформацію протягом
24 місяців?

В. П.: Зміни в сумах нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку
з цим нарахованих сум ЄСВ за звітний місяць у разі формування та подання
скасовуючих документів не допускаються
(п. 5.5 Порядку № 454). Виправляти помилку слід у поточному звіті з використанням
коду типу нарахування «3» (для зменшення
нарахованих сум).
Чи треба подавати звітність з ЄСВ,
якщо на підприємстві звільнені
директор і головний бухгалтер, а
обов’язки з ведення обліку та подання
звітності покладено на власника підприємства. Тобто найманих працівників
на підприємстві немає. Якщо звітність
подали та вона вважається прийнятою,
але таблиця 6 не подавалася, чи треба
подавати «скасовуючу» таблицю або
«коригування»?
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В. П.: Кількість створених нових робочих місць зазначається раз і лише тоді,
коли на підприємстві створено нове
робоче місце у зв’язку із створенням нового
суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням
штатної чисельності працівників, якщо не було
скорочення (зменшення) середньомісячної
чисельності за попередні 12 місяців, а також
створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових
знань і вмінь працівника, незважаючи на те
що на них не були прийняті працівники.
Чи є для цілей заповнення звітності з ЄСВ новоствореним робочим
місцем будь-яке новостворене робоче місце чи тільки те, за яким заробітна
плата перевищує три мінімальні? Чи буде
новоствореним робочим місцем нове робоче місце, якщо на підприємстві не було
скорочення штатного розпису протягом
року, але заробітна плата менша, ніж три
мінімальні?
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В. П.: Новоствореним є будь-яке нове
робоче місце, яке відповідає вимогам,
що зазначені вище (див. відповідь на
попереднє запитання). Право на отримання
компенсації з ЄСВ виникає, коли дотримані
всі необхідні для цього вимоги, зокрема,
розмір заробітної плати не менше трьох
мінімальних.
За допомогою якого програмного
забезпечення можна безкоштовно
створити та відправити звіт з ЄСВ?
Є безкоштовні ключі від ДФСУ.
В. П.: Із питань отримання програмного забезпечення для формування
та подання звітності з ЄСВ слід звертатися до ДФСУ.
Як у таблиці 5 звітності з ЄСВ відобразити зміну прізвища застрахованої особи?
В. П.: Якщо працівник і надалі працює на підприємстві або звільнився
і працює на іншому підприємстві, то
виправлення у звітність можна не вносити,
оскільки інформація про суми нарахованого
доходу та ЄСВ «прив’язана» до номеру облікової картки застрахованої особи (ідентифікаційного коду) і враховується за даними
останнього звіту. І тільки якщо працівник
звільнився та звернувся за призначенням
пенсії, то слід зробити виправлення за останній звітний місяць, тобто подати таблицю 6
додатка 4 на цю особу: тип «скасовуюча» — із
зазначенням невірних даних; тип «початкова» — з вірними даними.
Працівниці було нараховано допомогу по вагітності та пологах
і, відповідно, ЄСВ 2 % та 33,2 %. У
липні 2014 р. подали звітність з ЄСВ (додаток 4), в якому ці нарахування відобразили в таблицях 1 і 4. В результаті звіряння
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з податковим органом стало відомо, що
нарахування сум ЄСВ за ставками 2 % і
33,2 % подвоєні. Як наслідок — щомісяця
виникала недоїмка з ЄСВ за термінами
сплати. Чи треба було заповнювати показники в таблиці 4? Як подати уточнюючу
звітність із виправленнями в таблиці 4? Чи
загрожують штрафи підприємству після
виправлення показників і які?
В. П.: Інформація про суми нарахованої допомоги по вагітності та пологах
відображається тільки в таблицях 4
та 6 звітності з ЄСВ. Таблиця 4 заповнюється
тільки стосовно військовослужбовців. Тому
коли підприємство вказало інформацію про
нараховані суми допомоги та ЄСВ у таблицях 6 і 4, то їх суми, звичайно, подвоїлися
та виникла недоїмка.
Недоїмку слід сплатити разом зі штрафними санкціями відповідно до рішення місцевого органу ДФСУ.
В таблицю 4 можна вести зміни, зменшивши нараховані суми шляхом заповнення
рядка 7 розділу ІІ таблиці. Але штрафні санкції
та пеню повернути в цей спосіб не можна.
Як правильно заповнити додаток 4
за листопад, якщо 03.11.2014 р. у
працівниці розпочалася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а
зарплата їй нарахована не була, тому що
1 і 2 листопада — вихідні. Як правильно
відобразити нарахування допомоги по
вагітності та пологах? Чи слід заповнювати рядок із кодом категорії застрахованої особи «01» і проставляти нулі в
реквізитах 17–19?
В. П.: Окремого рядка щодо заробітної плати в сумі 0,00 грн створювати
і заповнювати не потрібно. Кількість
календарних днів перебування у трудових
відносинах можна відобразити в тому ж
рядку, що й суму допомоги за листопад,
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вказавши в реквізиті 15 — «30». У реквізиті 16 «Кількість календарних днів відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами» показник
буде «28».
Чи треба відображати в таблиці 5
вихід працівниці під час відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на роботу на
неповний робочий день як закінчення
відпустки?
В. П.: Ні, не потрібно. Інформація про
отримані нею суми доходу за роботу
на умовах неповного робочого часу
відображається в таблиці 6 як звичайно.
Як правильно відобразити в таблиці 5 звільнення працівниці, яка
перебуває у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, в останній день відпустки? Яку категорію застрахованої особи зазначати?
Як правильно відобразити в таблиці 6
нарахування компенсації за невикористану відпустку цій працівниці, кількість
днів перебування у трудових відносинах?
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черговому звіті відобразити цю переплату
з мінусом, відобразивши місяць і код типу
нарахувань. На форумах пишуть, щоб
«прибрати» цей рядок, треба вказати код
типу нарахувань «3».
В. П.: Коригування слід робити, використовуючи знак «мінус».
Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише в разі відображення:
• сум перерахунків заробітку (доходу),
що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та допомоги по вагітності та
пологах, нарахованих у попередніх періодах;
• сторнованих сум відпускних і допомоги
по тимчасовій непрацездатності та допомоги
по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах (п. 4.9 Порядку № 454).

В. П.: У таблиці 5 припинення трудових відносин із такою працівницею
відображається з кодом типу застрахованої особи «1» — наймані працівники
з трудовою книжкою (або «2» — наймані
працівники (без трудової книжки), якщо
вона працювала за сумісництвом).

У листопаді 2014 р. звільненому
працівнику нараховано та виплачено в день звільнення зарплату
в сумі 15 000,00 грн; компенсацію за невикористану відпустку — 4683,75 грн;
лікарняні — 3351,48. Проведено утримання
ЄСВ із заробітної плати — 708,62 грн, із
лікарняних — 20,45 грн. У грудні 2014 р.
працівнику нараховано комісійну винагороду за листопад у сумі 2564,26 грн, яка
згідно з умовами оплати праці нараховується в місяці, наступному після звітного.
Як суму комісійної винагороди обкладати
ЄСВ? Які коригування проводити?

У грудні 2014 р. я виявила помилку
в звіті з ЄСВ, а саме: двічі в таблиці 6
(в серпні та у вересні 2014 р.) відобразила суми відпускних. Я нарахувала та
виплатила в серпні відпускні за вересень,
а у вересні ще раз відобразила цю ж суму
відпускних, а мала б, як я тепер розумію,
проставити «0». Як виправити помилку?
В місцевому відділенні ПФУ порадили в

В. П.: Нарахована працівнику після
звільнення сума комісійної винагороди є об’єктом нарахування ЄСВ,
оскільки є виплатою за відпрацьований час. У
звітності за грудень така виплата вказується
з кодом типу нарахувань «1».
Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається
лише в разі відображення:
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• сум перерахунків заробітку (доходу),
пов’язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та допомоги по вагітності та
пологах, нарахованих у попередніх періодах;
• сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах, нарахованих у
попередніх періодах (п. 4.9 Порядку № 454).
Інформацію про нарахування та виплату
комісійної винагороди у грудні за листопад
слід відобразити в таблиці 6 звіту, вказавши
таку інформацію:
• реквізит 9 «Код категорії застрахованої
особи» — «1»;
• реквізит 10 «Код типу нарахувань» — «01»;
• реквізит 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» — «11.2014»;
• реквізит 17 «Загальна сума нарахованої
заробітної плати/доходу (усього з початку
звітного місяця» — сума нарахованої винагороди всього (2564,26 грн);
• реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної
величини, на яку нараховується єдиний
внесок» — 1022,28 грн (20 706 – 15 000 –
– 4683,75 = 1022,28);
• реквізит 19 — сума утриманого ЄСВ з
винагороди в розмірі 1022,28 грн;
• реквізити 13–16, 20–22 не заповнюються.
Оскільки з нарахуванням винагороди
«порушилася» черговість включення виплат
до бази нарахування ЄСВ, то в базі нарахування не враховується сума лікарняних. Її в
окремому рядку вказуємо зі знаком «мінус»:
• реквізит 9 «Код категорії застрахованої
особи» — «29»;
• реквізит 10 «Код типу нарахувань» — «1»;
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• реквізит 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» — «11.2014»;
• реквізит 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з
початку звітного місяця» — сума нарахованих лікарняних (3351,48 грн) зі знаком
«мінус»;
• реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної
величини, на яку нараховується єдиний
внесок» — 3351,48 грн зі знаком «мінус»;
• реквізит 19 — сума утриманого ЄСВ із
лікарняних (20,45 грн) зі знаком «мінус»;
• реквізити 13–16, 20–22 не заповнюються.
Чи є базою нарахування ЄСВ суми
допомоги по тимчасовій непрацездатності та премії, донараховані
роботодавцем і виплачені працівнику
після його звільнення?
Пунктом 4.9 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України
від 09.09.2013 р. № 454, визначено, що якщо
заробітна плата нараховується за попередній
період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати
включаються до заробітної плати місяця, в
якому були зроблені такі донарахування.
Отже суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та премії, донараховані роботодавцем і виплачені працівнику після
його звільнення, є базою нарахування ЄСВ.
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Сегодня в рубрике:

Правила переноса
рабочих дней

c. 25

Появление работника
в нетрезвом состоянии:
действия работодателя c. 31

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
науковий редактор журналу «Кадровик України»

ПРАВИЛА
перенесення
робочих днів
Ось і настав 2015 р.! У зв’язку з перенесенням на підприємстві
робочих днів з’явилося багато вільного часу для відпочинку та
святкування. З іншого боку — перенесення додало роботи як
кадровій службі, так і бухгалтерії. Тож про те, як правильно організувати та контролювати цей процес, йтиметься в статті
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вята і перенесення робочих днів досить
часто ускладнюють графік роботи
підприємства. Можливість перенесення
робочих днів передбачена ст. 67 КЗпП, у якій
зазначено, що з метою створення сприятливих
умов для використання святкових і неробочих
днів КМУ може рекомендувати керівникам
підприємств перенести вихідні та робочі дні.
І таке перенесення допускається лише для
працівників, яким установлено п’ятиденний
робочий тиждень із двома вихідними. Але
підприємства не позбавлені права переносити
робочі та вихідні дні самостійно. Важливо лише
завчасно — за два місяці до запланованого
перенесення — попередити працівників про
зміну істотних умов праці.

Визначення вихідних,
святкових і неробочих днів
Поняття «вихідний» слід відрізняти від
поняття «святковий і неробочий день». Вихідні на підприємствах установлюються
правилами внутрішнього трудового розпорядку: вони визначають тривалість робочого тижня (п’ять чи шість робочих днів).
Загальним вихідним є неділя. Зазвичай, за
п’ятиденного робочого тижня другий вихідний має надаватися підряд із загальним
вихідним. Як правило, це субота, однак ним
може бути і понеділок, і інший день.
Робота на підприємствах також не проводиться у святкові та неробочі дні, визначені
частинами першою та другою ст. 73 КЗпП.
У 2015 р. це:
• 1 січня — Новий рік;
• 7 січня — Різдво Христове;
• 8 березня — Міжнародний жіночий
день;
• 12 квітня — Пасха (Великдень);
• 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
• 9 травня — День Перемоги;
• 31 травня — Трійця;
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• 28 червня — День Конституції України;
• 24 серпня — День незалежності України.
З метою створення сприятливих умов
для святкування 1 січня — Нового року та
7 січня — Різдва Христового, а також раціонального використання робочого часу розпорядженням КМУ «Про перенесення робочих
днів у 2015 році» від 12.11.2014 р. № 1084-р
(далі — Розпорядження) для працівників,
яким установлено п’ятиденний робочий
тиждень із двома вихідними, керівникам
підприємств було рекомендовано перенести
робочі дні у порядку та на умовах, установлених законодавством.
Цього року святкові та неробочі «новорічно-різдвяні» дні не співпали з вихідними,
зокрема, 1 січня — це четвер, 7 січня — середа,
а тому вони не підпадатимуть під перенесення
згідно з частиною третьою ст. 67 КЗпП. Нею
передбачено, що коли святковий або неробочий день збігається з вихідним, він переноситься на наступний після святкового або
неробочого. Натомість, у 2015 р. вихідний у
неділю, 8 березня, має бути перенесений на
понеділок, 9 березня, 12 квітня (неділя) — на
понеділок, 13 квітня, 2 травня (субота) — на
понеділок, 4 травня, 9 травня (субота) — на
понеділок, 11 травня, 31 травня (неділя) —
на понеділок, 1 червня, а також 28 червня
(неділя) — на понеділок, 29 червня.

Як оформити перенесення
робочих днів
Частиною п’ятою ст. 67 КЗпП визначено,
що керівник підприємства в разі застосування
рекомендацій КМУ за погодженням із виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником) не пізніше ніж за два місяці приймає
рішення щодо перенесення робочих днів
шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документу (див. додаток 1, с. 29),
дія якого поширюється на всіх працівників
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незалежно від статусу (основний працівник
чи сумісник) та строку трудового договору.
З цим документом мають бути ознайомлені
всі працівники підприємства.
У вказаному вище Розпорядженні Кабмін рекомендував перенести робочі дні з
п’ятниці, 2 січня, — на суботу, 17 січня,
четверга, 8 січня — на суботу, 31 січня,
п’ятниці, 9 січня — на суботу, 14 лютого.
Відповідно до законодавства уряд може
рекомендувати перенести вихідні та робочі
дні для раціонального використання робочого
часу не пізніше ніж за три місяці до таких
днів. У свою чергу, підприємствам для дотримання двомісячного строку попередження
про зміну істотних умов праці (ст. 32 КЗпП)
наказ про перенесення робочих днів у 2015 р.
слід було видати не пізніше 01.11.2014 р.,
що було неможливо, адже розпорядження
КМУ набрало чинності лише 12.11.2014 р.
На жаль, врегулювати прогалину в строках попередження не під силу керівнику
підприємства, адже самим законодавцем і
порушені строки попередження. Та виданий
на підприємстві наказ про перенесення робочих днів у 2015 р. може бути зареєстровано
і 12.11.2014 р.,: днем набрання чинності
Розпорядженням. Також зауважимо, що
керівник підприємства взагалі може не видавати наказ про перенесення робочих днів
у 2015 р., адже КМУ надав лише рекомендації — не правило, тобто видання наказу
не обов’язкове.
Крім цього, на підставі колективного
договору в межах своїх повноважень і за
рахунок власних коштів підприємства згідно
зі ст. 91 КЗпП, можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові та
соціально-побутові пільги для працівників,
наприклад, надавати додаткові відпустки із
збереженням заробітної плати за рахунок
підприємства. Однак про це роботодавець
має потурбуватися заздалегідь, ще під час
укладення колективного договору, або, за
необхідності, внести до нього зміни.
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Також можна піти найпростішим шляхом
і надати працівникам, які потребують, відпустки без збереження заробітної плати за
згодою сторін за ст. 26 Закону України «Про
відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон про відпустки) в необхідні для
них дні. Слід пам’ятати, що така відпустка
надається на термін, обумовлений угодою
між роботодавцем і працівником, але не
більше 15 календарних днів на рік.

Заповнення табеля обліку
робочого часу й оплата праці
Якщо підприємство перенесе робочі дні за
рекомендацією КМУ, то 2, 8 та 9 січня 2015 р.
вважатимуться вихідними, а 17, 31 січня та
14 лютого 2015 р.— робочими. А заробітна
плата за виконану роботу в січні та лютому
має нараховуватися згідно з табелем обліку
робочого часу.
Цей первинний документ застосовується
для обліку використання робочого часу працівників, у т. ч. у вихідні, святкові та неробочі
дні. Його форма — № П-5 — затверджена
наказом Державного комітету статистики
України від 05.12.2008 р. № 489. Відмітки
в табелі мають вноситися лише на підставі
документів, оформлених належним чином.
Таким чином, підставою для внесення до
табеля позначок про відпрацьований працівником час у разі перенесення робочих
днів має бути наказ. Зразки заповнених
табелів робочого часу в результаті перенесення робочих днів у січні-лютому 2015 р.
за п’ятиденного робочого тижня див. у додатку 2, с. 30.
Заповнюючи табель, слід ураховувати,
що в місяцях, у яких запроваджено перенесення робочих днів, може змінитися норма
тривалості робочого часу. Тому під час розрахунку заробітної плати працівникам за
ці місяці потрібно виходити із фактичної
норми тривалості робочого часу.
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Оплата листка непрацездатності
в разі перенесення робочих днів
Підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий у встановленому
порядку листок непрацездатності, порядок
заповнення якого визначає Інструкція про
порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства
праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.
Згідно з частиною другою ст. 35 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням» від 18.01.2001 р.
№ 2240-ІІІ (далі — Закон № 2240) перші п’ять
днів тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної з
нещасним випадком на виробництві, оплачуються за рахунок коштів роботодавця,
а починаючи з шостого дня хвороби і до
одужання, виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
непрацездатності.
Оплачуючи перші дні тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця, потрібно
керуватися Порядком оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві, за
рахунок коштів підприємства, установи,
організації, затвердженим постановою КМУ
від 06.05.2001 р. № 439.
Відповідно до ст. 53 Закону № 2240 постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
затверджено Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за
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загальнообов’язковим соціальним страхуванням (далі — Порядок № 1266). Пунктом п. 20
Порядку № 1266 визначено, що сума страхових
виплат застрахованій особі для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності
розраховується шляхом множення суми денної виплати на кількість днів, що підлягають
оплаті, за графіком роботи підприємства
(структурного підрозділу підприємства або
за індивідуальним графіком роботи).
Тому допомога по тимчасовій непрацездатності надається на загальних підставах
лише якщо тимчасова непрацездатність
працівника припала на день, який наказом
керівника підприємства визнано робочим.
Якщо ж період тимчасової непрацездатності
працівника припав на день, який на підставі
наказу підприємства про перенесення робочих днів вважається вихідним, допомога по
тимчасовій непрацездатності в цей день не
нараховується.
Наприклад, якщо листок непрацездатності
видано на строк із 5 по 9 січня 2015 р., то
допомога по тимчасовій непрацездатності
буде надана за два робочі дні (5 та 6 січня).
Незважаючи на те що працівник хворів у дні,
перенесені за наказом керівника, він повинен
вийти на роботу 17 та 31 січня 2015 р., адже
ці дні за графіком роботи підприємства визнано робочими та відсутність працівника на
робочому місці в зазначені дні без поважних
причин можна визнати прогулом.

Визначення тривалості відпусток
Тривалість відпусток незалежно від режиму та графіка роботи підприємства розраховується в календарних днях і визначається
Законом про відпустки, іншими законами
та нормативно-правовими актами України.
Статтею 5 Закону про відпустки передбачено,
що для визначення тривалості щорічних відпусток і додаткової відпустки працівникам,
які мають дітей, святкові та неробочі дні,
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встановлені ст. 73 КЗпП, не враховуються.
Наголосимо, що на всі інші види відпусток,
окрім вищезазначених, порядок застосування
цієї статті не поширюється.
Отже в разі надання працівнику щорічної відпустки на 14 календарних днів, наприклад, із 5 січня, не враховується лише
7 січня, адже цей день є святковим, а тому
відпустка не продовжується на кількість вихідних, що припадають на її період, якими
є 8 та 9 січня. Порівняно із суботою та неділею, вони є такими ж вихідними, та для
визначення тривалості щорічної відпустки
враховуються як календарні дні. А у випадку
надання з 5 січня відпустки без збереження
заробітної плати на 10 календарних днів має
бути враховано всі календарні дні разом із
святковим (7 січня).

29

Як зазначалося вище, прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих
днів змінює графік роботи підприємства та
норму тривалості робочого часу в місяцях,
у яких запроваджено перенесення робочих
днів. Тому всі дії щодо надання відпусток,
виходу на роботу мають здійснюватися за
зміненим у зв’язку з перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства
(лист Міністерства соціальної політики
України «Про розрахунок норми тривалості
робочого часу на 2015 р.» від 09.09.2014 р.
№ 10196/0/14-14/13). Тобто працівники,
які були у відпустках, у т. ч. 2, 8 або 9 січня
2015 р., за новим графіком роботи мають
виходити на роботу в ті перенесені дні, на
які припала відпустка, а саме: 17, 31 січня
чи 14 лютого 2015 р.

Додаток 1
Зразок наказу про перенесення робочих днів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКОР-УКРАЇНА»
НАКАЗ
12.11.2014

м. Вінниця

№ 76-од

Про перенесення робочих днів
З метою створення сприятливих умов для святкування 1 січня — Нового року та
7 січня — Різдва Христового, а також раціонального використання робочого часу,
згідно з розпорядженням КМУ «Про перенесення робочих днів у 2015 році» від
12.11.2014 р. № 1084-р, ст. 67 КЗпП і за погодженням із профспілковим комітетом
підприємства (протокол від 12.11.2014 р. № 4)
НАКАЗУЮ:
1. Перенести робочі дні з:
п’ятниці, 2 січня, — на суботу, 17 січня,
четверга, 8 січня, — на суботу, 31 січня,
п’ятниці, 9 січня, — на суботу, 14 лютого.
2. Відділу кадрів (Сокальській М. О.) довести цей наказ до відома всіх працівників
підприємства.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор
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Додаток 2
Зразки заповнення табелів обліку робочого часу з перенесенням робочих
днів у січні та лютому 2015 р. за п’ятиденного робочого тижня (схематично)
Січень 2015 р.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

СВ ВХ ВХ ВХ

Р

РВ СВ ВХ ВХ ВХ ВХ

Р

Р

Р

Р

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Р

Р

ВХ

Р

Р

Р

Р

Р

ВХ ВХ

Р

Р

Р

Р

Р

Р

1

2

3

4

5

6

12

13

14

ВХ

Р

Р

Р

Р

Р

ВХ ВХ

Р

Р

Р

Р

Р

Р

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ВХ

Р

Р

Р

Р

Р

ВХ ВХ

Р

Р

Р

Р

Р

ВХ

7

Лютий 2015 р.
8
9 10 11

Відпрацьовано за
місяць
ГоДнів
дин
19
151

Відпрацьовано за
місяць
ГоДнів
дин
21
168

Буквені умовні позначення: ВХ — вихідні; СВ — святкові та неробочі дні; Р —
робочі дні; РВ — дні напередодні святкових (неробочих), у які тривалість роботи має
відповідати ст. 53 КЗпП.

Що нового
Як у графах 3 та 3а податкового розрахунку за формою № 1ДФ юридична особа
відображає суму списаної заборгованості
на користь фізичної особи — боржника, за
якою минув строк позовної давності?
Згідно з Довідником ознак доходів сума
заборгованості, за якою минув строк позовної
давності, відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «107».
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У графах 3 та 3а податкового розрахунку юридична особа відображає загальну суму списаної
заборгованості фізичної особи — боржника за
укладеним ним цивільно-правовим договором,
за якою минув строк позовної давності, без
зменшення її на 50 % місячного прожиткового
мінімуму, чинного для працездатної особи на
1 січня звітного податкового року.
Загальнодоступний інформаційнодовідковий ресурс, підкатегорія 103.25
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
консультант журналу «Заработная плата»

ПОЯВА
працівника
в нетверезому стані:
дії роботодавця
Якщо працівник з’явився на роботі в нетверезому стані або
ж зелений змій «укусив» його в робочий час, то це може стати
приводом не тільки для відсторонення працівника від роботи
на деякий час, але й для звільнення. Про особливості такого
звільнення читайте у статті

Види відповідальності за появу
на робочому місці
в нетверезому стані
За появу працівника на робочому місці
в нетверезому стані роботодавець відповідно до законодавства може застосувати такі
види відповідальності:
• відсторонення від роботи (ст. 46 КЗпП);
• винесення догани (ст. 147 КЗпП);
• звільнення (п. 7 ст. 40 КЗпП).
Також законодавство не забороняє вживати до працівника такі заходи впливу, як
попередження чи позбавлення премії тощо.
Але вони мають бути передбачені правилами трудового розпорядку, положеннями
про дисципліну чи іншими локальними
актами, затвердженими на підприємстві,
як і сам перелік випадків, які слід вважати
порушенням трудової дисципліни, умов
трудового договору. В цих же локальних
актах (положеннях, порядках тощо) варто
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відразу ж визначати і процедурні питання
притягнення працівників до відповідальності,
зокрема, хто та як виявляє, як підтверджувати
проступок, хто, які та коли приймає рішення
про відповідальність тощо.
Слід зауважити, що притягнення працівника до будь-якої відповідальності за появу
на роботі в нетверезому стані (як і за будь-яке
інше порушення) є правом, а не обов’язком
роботодавця. Хоча для працівника найтяжчим
покаранням за появу в нетверезому стані на
робочому місці є, звичайно, звільнення, але
процедура встановлення цього факту та притягнення його до будь-якої відповідальності
схожі. Різним є тільки фінал.

Який підтвердити стан сп’яніння
«Я не п’яний, я ліки приймав». Це, напевне, найпоширеніше «виправдовування»
всіх, хто вживав алкоголь і відчуває свою
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відповідальність за цей проступок. Тому
важливо належним чином підтвердити факт
сп’яніння.
Як зазначається у п. 25 постанови Пленуму
Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9
(далі — Постанова № 9), нетверезий стан
працівника або наркотичне чи токсичне
сп’яніння можуть бути підтверджені як медичним висновком, так і іншими видами
доказів, яким суд має дати оцінку.
Найчастіше на підприємствах для підтвердження факту перебування працівника
в нетверезому стані вдаються до складання
актів, які підписують свідки. І справді, деколи у працівників виявлені ознаки сп’яніння
бувають такими явними, що не потребують
втручань лікаря. В той же час встановлення
стану наркотичного сп’яніння внаслідок незаконного вживання наркотичних засобів
або психотропних речовин є компетенцією
лише лікаря (частина третя ст. 12 Закону
України «Про заходи протидії незаконному
обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів та зловживанню ними»
від 15.02.1995 р. № 62/95-ВР).
Наприклад, якщо працівник ДАІ запідозрив водія у вживанні алкоголю за зовнішніми
ознаками (запах алкоголю, зниження самоконтролю, моральна нестійкість, агресивні
мотиви, втрата почуття міри, порушення
моторики, надмірне психічне пожвавлення
тощо), то відмова від підписання протоколу
трактується як підтвердження перебування
в такому стані.
Але якщо водій не згоден із цим, то йому
видається направлення в медзаклад для
проведення аналізів із метою спростування
тверджень інспектора.
Тому підприємство має визначитися,
встановити та довести до відома працівників,
у який спосіб буде підтверджуватися факт
перебування працівника на роботі в нетверезому стані: чи це буде лише доповідна
записка безпосереднього керівника або акт
із підтвердженнями свідків, чи зацікавлена
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сторона буде вдаватися до підтвердження/
спростування цього факту в медзакладі.
В судовій практиці відомі випадки, коли
працівника поновлювали на роботі після
надання ним доказів (медичної картки, приписів лікарня), що він справді приймав ліки,
які були призначені для лікування та містили
алкоголь. Тому для того, щоб працівники,
які вживають ліки, дія яких може викликати
стан, схожий до сп’яніння, не потрапляли
під підозру, вони мають попередити про
це до того, як стануть до роботи. Це зніме
багато запитань.

Коли працівника можна притягти
до відповідальності
Підставою для звільнення працівника за
п. 7 ст. 40 КЗпП є власне факт його появи на
роботі в нетверезому стані. Тут мається на увазі
як його поява в такому вигляді на території
підприємства в робочий час, навіть якщо він
безпосередньо ще і не став до роботи, так і
залишення робочого місця в робочий час, але
за умови перебування на території підприємства. Якщо ж працівник залишив роботу
та територію підприємства, то тут, очевидно,
він нестиме відповідальність за прогул без
поважних причин, що також є підставою для
звільнення за п. 4 ст. 40 КЗпП. А який запис
про звільнення у трудовій книжці для працівника прийнятніший — йому й вирішувати.
У п. 25 Постанови № 9 ВСУ звертає увагу,
що за п. 7 ст. 40 КЗпП працівники можуть
бути звільнені з роботи за появу на роботі
в нетверезому стані, у стані наркотичного
або токсичного сп’яніння в будь-який час
робочого дня, незалежно від того, чи були
вони відсторонені від роботи, чи продовжували виконувати трудові обов’язки. І наголошує, що для працівника з ненормованим
робочим днем час перебування на роботі
понад установлену його загальну тривалість
вважається робочим.
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Слід також мати на увазі, що дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем
безпосередньо за виявленням проступку,
але не пізніше місяця з дня його виявлення,
не рахуючи часу звільнення працівника
від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці, та не може бути накладене пізніше
шести місяців із дня вчинення проступку
(ст. 148 КЗпП).

«Оплата» часу сп’яніння
Протягом часу, коли працівник буде відсутній на роботі через сп’яніння або буде
з’ясовуватися його стан, він не виконуватиме
свої трудові обов’язки.
Якщо нетверезий стан працівника буде
підтверджено, цей час оплаті не підлягає.
Якщо ж такий його стан не буде підтверджено, то питання його оплати слід розглядати як простій не з вини роботодавця
та він може бути оплачений або в повному
розмірі, або в розмірі 2/3 середньої зарплати.
Рішення за роботодавцем.

Алгоритм звільнення працівника
за появу на робочому місці
в нетверезому стані
Притягнення працівника до відповідальності за появу на роботі в нетверезому стані,
як бачимо, не дуже простий процес.
Особливо скрупульозно слід поставитися
до звільнення за це, адже запис за п. 7 ст. 40
КЗпП може суттєво вплинути на майбутнє
працевлаштування працівника.
Тому щоб убезпечити себе від негативних
наслідків незаконного звільнення (оскарження в суді, поновлення працівника на роботі,
виплата зарплати за вимушений прогул
тощо), роботодавцю слід дотримуватися
певної процедури.
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Покроковий алгоритм процедури звільнення працівника може бути таким:
1. Керівник структурного підрозділу разом
з іншими працівниками-свідками складають
акт про появу працівника на роботі в нетверезому стані із зазначенням зовнішніх
ознак сп’яніння (додаток 1).
2. Працівник, який з’явився на роботі
в нетверезому стані, має написати пояснювальну записку із зазначенням причин
появи в такому стані. В разі його відмови
зробити це керівник структурного підрозділу разом з іншими працівниками-свідками
оформлюють акт про відмову працівника
надати пояснення (додаток 2).
3. Керівник структурного підрозділу складає доповідну записку про появу працівника
на робочому місці в нетверезому стані та
надає її керівнику підприємства (додаток 3).
4. Керівник підприємства на підставі зазначених вище документів видає наказ про
відсторонення працівника від роботи в день
появи в нетверезому стані (додаток 4).
5. Працівника — порушника трудової
дисципліни направляють (доставляють) до
медичного закладу для медичного огляду
щодо встановлення факту вживання алкоголю (наркотичних чи токсичних речовин)
і отримання висновку. Працівнику, направленому для проходження медичного огляду,
слід надати письмове звернення від підприємства, завірене печаткою підприємства
(додаток 5).
6. Керівник підприємства підставі відповідно до поданих документів і довідки з
медичного закладу видає наказ про звільнення працівника за появу на робочому місці в
нетверезому стані (додаток 6).
7. Працівник відділу кадрів вносить запис
до трудової книжки працівника про його
звільнення (додаток 7).
8. У день звільнення з працівником проводять остаточний розрахунок, видають
трудову книжку та копію наказу про його
звільнення.
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Додаток 1
Приклад акта про появу працівника на роботі в нетверезому стані
ТОВ «БІЛИЙ СНІГ»
АКТ
13.01.2015 № 1
м. Київ
Про появу працівника на роботі в нетверезому стані
Ми, що нижче підписалися: завідувач складу Управлінько М. Ю., інженер з техніки
безпеки Гарна Л. В. і начальник відділу кадрів Швидка О. П., склали цей акт про те,
що 13.01.2015 р. о 9:20 комірник складу Комірничук Василь Онуфрійович з’явився
на роботі в нетверезому стані, про що свідчать такі ознаки: стійкий запах алкоголю,
нетвердо тримається на ногах, порушена моторика та координація рухів, занадто
гучно та недоречно висловлюється.
Комірничука В. О. направлено в медичний заклад із метою проходження медичного огляду щодо встановлення факту вживання алкоголю.
Завідувач складу

Управлінько

М. Ю. Управлінько

Інженер техніки безпеки

Гарна

Л. В. Гарна

Начальник відділу кадрів

Швидка

О. П. Швидка
Додаток 2

Приклад акта про відмову працівника надати пояснення
ТОВ «БІЛИЙ СНІГ»
АКТ
13.01.2015 № 2
м. Київ
Про відмову надати пояснення
Ми, що нижче підписалися: завідувач складу Управлінько М. Ю., інженер з техніки
безпеки Гарна Л. В і начальник відділу кадрів Швидка О. П., склали цей акт про те,
що на пропозицію завідувача складу Управлінько М. Ю. комірнику складу Комірничуку В. О. надати письмове пояснення з приводу появи на роботі в нетверезому
стані 13.01.2015 р., останній відмовився це зробити.
Завідувач складу
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Управлінько

М. Ю. Управлінько

Інженер техніки безпеки

Гарна

Л. В. Гарна

Начальник відділу кадрів

Швидка

О. П. Швидка
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Додаток 3
Приклад доповідної записки
Директору ТОВ «Білий сніг»
Керівненку О. П
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
13.01.2015
Доводжу до Вашого відома, що комірник складу Комірничук Василь Онуфрійович
13.01.2015 р. з’явився на роботі в нетверезому стані, про що складено акт.
Надати письмове пояснення свого вчинку Комірничук В. О. не зміг. Транспортом
підприємства його було направлено до медичного закладу з метою проходження
медичного огляду та засвідчення факту вживання алкоголю.
Вважаю за необхідне відсторонити Комірничука В. О. від роботи 13.01.2015 р. У
разі підтвердження факту вживання комірником Комірничуком В. О. алкоголю прошу
звільнити його за появу на роботі в нетверезому стані.
Додатки:
1. Акт про засвідчення факту появи Комірничука В. О. на роботі в нетверезому стані.
2. Акт про відмову Комірничука В. О надати письмове пояснення щодо появи на
роботі в нетверезому стані.
Завідувач складу

Управлінько

М. Ю. Управлінько
Додаток 4

Приклад наказу про відсторонення від роботи
ТОВ «БІЛИЙ СНІГ»
НАКАЗ
13.01.2015

м. Київ

№ 2-К

Про відсторонення від роботи
Комірничука В. О
На підставі ст. 46 КЗпП
НАКАЗУЮ:
Відсторонити Комірничука Василя Онуфрійовича, комірника складу, від роботи
на цілий робочий день 13.01.2015 р. в зв’язку з появою на роботі в нетверезому
стані.
Підстави:
1. Доповідна записка завідувача складу Управлінька М. Ю. від 13.01.2015 р.
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2. Акт про появу Комірничука В. О. на роботі в нетверезому стані від 13.01.2015 р. № 1.
3. Акт про відмову Комірничука В. О. надати письмові пояснення від 13.01.2015 р. № 2.
Директор

Керівненко

З наказом ознайомлений:
(13.01.2015)

Комірничук

О. П. Керівненко
В. О. Комірничук
Додаток 5

Приклад письмового звернення до медичного закладу
ТОВ «БІЛИЙ СНІГ»
13.01.2015 № 7
Головному лікарю
Київської міської лікарні № 5
Мединському Ю. О
Прошу провести медичний огляд працівника нашого підприємства Комірничука Василя Онуфрійовича, 1980 р. н., із метою встановлення факту вживання ним алкоголю.
Протокол огляду (довідку) прошу видати представнику нашого підприємства,
бухгалтеру по заробітній платі Палюх Неонілі Олександрівні.
Директор

Керівненко

О. П. Керівненко

МП
Додаток 6
Приклад наказу на звільнення
ТОВ «БІЛИЙ СНІГ»
НАКАЗ
14.01.2015

м. Київ

№ 3-К

Про звільнення Комірничука В. О.
У зв’язку з появою на роботі в нетверезому стані 13.01.2015 р.
НАКАЗУЮ:
Звільнити Комірничука Василя Онуфрійовича, комірника складу, із займаної посади 14.01.2015 р. за п. 7 частини першої ст. 40 КЗпП.
Підстави:
1. Доповідна записка завідувача складу Управлінька М. Ю. від 13.01.2015 р.
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2. Акт про появу Комірничука В. О. на роботі в нетверезому стані від 13.01.2015 р. № 1.
3. Акт про відмову Комірничука В. О. надати письмові пояснення від 13.01.2015 р. № 2.
4. Довідка, видана Київською міською лікарнею № 5 від 13.01.2015 р. № 183.
Директор

Керівненко

О. П. Керівненко

З наказом ознайомлений:
(14.01.2015)

Комірничук

В. О. Комірничук
Додаток 7

Приклад запису в трудовій книжці
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10. 04 09 2012 Прийнятий комірником
складу

Наказ № 10-К
від 04.09.2012

11. 14 01 2015 Звільнений за появу на роботі
в нетверезому стані, пункт 7
частини першої статті 40 КЗпП
Начальник відділу кадрів
(підпис) О. П. Швидка

Наказ № 3-К
від 14.01.2015
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Сегодня в рубрике:

Бестарифная система оплаты
труда: нормативное
c. 38
регулирование
Договор ГПХ в вопросах
и ответах

c. 45

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

БЕСТАРИФНАЯ
система оплаты
труда: нормативное
регулирование

С целью эффективного использования расходов на оплату
труда на предприятии может найти свое применение так
называемая бестарифная система оплаты труда. В предлагаемой статье рассматривается принцип этой системы,
ее объективная целесообразность, законодательная возможность и нормативные основания
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П

числение более понятным и доступным для
работников.
И, что важнее всего, фактический размер
заработка работника может быть поставлен
в зависимость не только от его трудового
вклада, квалификации и потенциального
уровня на рынке труда, но и от спроса на
производимую на предприятии продукцию
или предоставляемые услуги, а также от
размера коллективно заработанных средств
на оплату труда.

оиск новых систем оплаты труда в
условиях рыночной экономики на
предприятиях как государственной,
так и негосударственной форм собственности, обусловлен необходимостью повышения
конкурентоспособности производства.
Есть ряд нетрадиционных подходов к
построению системы оплаты труда:
• гибкий тариф — дифференцирует оплату труда в зависимости от его сложности и
стимулирования роста квалификационного
уровня работников;
• единая тарифная сетка — для всех
категорий персонала;
• «плавающие» оклады — для служащих.
«Бестарифная» система оплаты труда
может включать элементы этих подходов
и отличается от них широким диапазоном
применения.

Преимущества бестарифной
системы оплаты труда
Применение «бестарифной» системы оплаты труда позволяет значительно
уменьшить или полностью исключить долю
премий, надбавок и доплат за качество и
интенсивность труда. Эти сверхтарифные
выплаты зачастую становятся техническими прибавками к ставкам и окладам без
действенной связи с личным трудовым
вкладом работника.
Применение этих выплат предполагает
довольно объемную систему организационного и документального оформления.
Это — положения, системы учета о выполнении показателей и условий их начисления
(регистры, докладные записки и т. п.), соответствующие приказы об их утверждении,
снижении или лишении.
Исключение таких выплат из состава
заработной платы при «бестарифной» системе оплаты труда значительно упростит
начисление заработной платы, сделает на-
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Законодательство о системах
оплаты труда
Часть первая ст. 97 КЗоТ допускает возможность оплаты труда не только по повременной и сдельной системам оплаты
труда. Статья 15 Закона Украины «Об оплате
труда» от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР предусматривает, что «формы и системы оплаты
труда … устанавливаются предприятиями
самостоятельно в коллективном договоре
с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным и отраслевыми (межотраслевыми) и
территориальными соглашениями. Если
коллективный договор на предприятии,
в учреждении, организации не заключен,
собственник или уполномоченный им орган
обязан согласовать эти вопросы с выборным
органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем),
представляющим интересы большинства
работников, а в случае его отсутствия — с
другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом».
Аналогичная норма предусмотрена и частью
второй ст. 97 КЗоТ.
Статья 7 Закона Украины «О коллективных
договорах и соглашениях» от 01.07.1993 г.
№ 3356-XII предусматривает содержание
коллективного договора. И в числе взаимных обязательств сторон относительно
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регулирования производственных, трудовых
и социально-экономических отношений —
установление форм и систем заработной
платы.
Итак, с учетом изложенного, применение
на предприятии любой системы оплаты
труда, в т. ч. «бестарифной»,— компетенция
предприятия, реализуемая в коллективном
договоре.
«В этом случае следует отметить, что какая
бы система оплаты труда не применялась,
в ее основе, как этого требует часть первая
ст. 96 КЗоТ, должна лежать тарифная система
оплаты труда. Устанавливать любые системы
оплаты труда, в основе которых не находятся
надлежаще утвержденные тарифные ставки,
в силу ст. 96 КЗоТ нельзя» — из п. 8 комментария к ст. 97 КЗоТ (Научно-практический
комментарий к законодательству Украины
о труде; далее — Комментарий от 2010 г.).
«Это означает, что … в трудовом договоре … тарифная ставка (оклад) должна быть
определена обязательно. Заменить тарифную
ставку путем установления размера оплаты,
например, в зависимости от результатов
работы было бы неправильно…» — из п. 7
комментария к ст. 96 КЗоТ (Комментарий
от 2010 г.).
Поэтому на предприятии в коллективном
договоре (или по согласованию с уполномоченным на предприятии представителем
трудового коллектива) должны быть установлены основные показатели тарифной
системы оплаты труда:
• месячная тарифная ставка рабочего,
выполняющего простую работу, не требующую квалификации, в размере не менее
законодательно установленной;
• минимальная месячная тарифная ставка
рабочего первого разряда в размере, превышающем законодательно установленный
размер минимальной заработной платы;
• межквалификационные (междолжностные) соотношения размеров тарифных
ставок (должностных окладов).

По этим показателям устанавливаются
тарифные сетки (с тарифными ставками рабочих), оклады рабочих сквозных профессий
и схемы должностных окладов служащих.
На основании показателей и элементов
тарифной системы на предприятии утверждается штатное расписание.
При обеих системах (и тарифной и «бестарифной») установленные работнику в
трудовом договоре тарифная ставка или
месячный оклад используются в расчетах
среднего заработка, если работник не имел
заработка не по его вине (последний абзац
п. 4 Порядка исчисления средней заработной
платы, утвержденного постановлением КМУ
от 08.02.1995 г. № 100).
С учетом изложенного, при отнесении
системы оплаты труда к бестарифной слово
«бестарифная» корректно брать в кавычки.
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Нормативно-правовая база
«бестарифной» системы
оплаты труда
Правового определения «бестарифной»
системы оплаты труда нет. Но это не означает,
что она не является правомерной.
В методических разработках «бестарифная» система оплаты труда представлена как
способ паевания коллективного трудового
дохода по заранее установленным коэффициентам соотношений в оценке труда
различной сложности с учетом конечных
результатов коллективной деятельности и
индивидуальных взносов в общее дело.
Как видим, «бестарифная» система оплаты труда относится к коллективным системам оплаты труда, которые характерны для
бригадных форм организации труда, в т. ч.
в условиях бригадного хозрасчета, подряда,
коллективного и арендного подрядов.
В соответствии с постановлением Верховной Рады Украины «О порядке временного действия на территории Украины
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отдельных актов законодательства Союза
ССР» от 12.09.1991 г. № 1545-VII по вопросам, не урегулированным законодательством
Украины, до принятия соответствующих законодательных актов на территории Украины
применяются акты законодательства СССР,
если они не противоречат Конституции и
законам Украины.
Так, на сегодня в Украине порядок организации методов хозяйствования, при
которых предусматриваются коллективные
системы оплаты труда, регулируется такими
нормативно-правовыми актами СССР:
• Типовое положение о производственной
бригаде, бригадире, совете бригады и совете бригадиров в редакции постановления
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от
30.03.1984 г. № 91/6-24, с учетом изменений и
дополнений от 1987 г. — в соответствии с ним
бригада создается приказом по предприятию,
согласованным с профсоюзным комитетом;
• Типовое положение о бригадном хозрасчете и бригадном подряде и Типовое
положение о коллективном подряде на производственных участках объединений, предприятий и организаций, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС от 03.11.1986 г. № 464/26-64 — согласно этим документам методы хозяйствования на предприятии регулируются соответствующими договорами, а переводят на эти
методы по приказу руководителя, с согласия
коллективов структурных подразделений и
профсоюзного комитета).
Правовая основа внутрихозяйственного
арендного подряда — отечественное законодательство об аренде.
На основании перечисленных документов
разрабатываются соответствующие положения коллективного договора и необходимые
локальные нормативные материалы.
Коллективная оплата труда (в т. ч. для
«бестарифных» систем) согласно указанным
документам вводится на таких основных
принципах:

• определяется конечный результат работы;
• коллективу гарантируется выплата
общей суммы заработной платы за выполнение предусмотренного объема работ в
заданные сроки независимо от того, с какой
численностью работников указанный объем выполнен;
• коллективу предоставляется самостоятельность в выборе форм и методов
организации труда и распределения коллективного заработка.
• нормативы заработной платы подрядного коллектива определяются, исходя из
действующих норм труда, а также утвержденных тарифных ставок и должностных
окладов работников.
Договорные нормы по установлению
порядка распределения коллективного заработка, как фактически сложилось, определяются на производственном уровне — в
коллективном договоре. В генеральном и
отраслевых (региональных) соглашениях эти
условия оплаты труда не конкретизируются.
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Методическая база
«бестарифной» системы оплаты
труда
Принципы коллективной оплаты труда
при «бестарифной» системе изложены в ряде
методических разработок и рекомендаций
90-х годов (отечественных и СССР). Эта
система предназначалась для предприятий
различных форм собственности.
Используем эти методические материалы
для того, чтобы в современных условиях
построить на предприятии рациональную
схему «бестарифной» системы оплаты труда.
Индивидуальную заработную плату работника можно рассчитать по такой формуле:
ку

ЗПi =

ФОТк Кi КТУi Тi
ЗПmin ,
n
ку
∑i=1 (Кi КТУi Тi)
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где ЗПi — индивидуальная заработная
плата определенного (i-ого) работника (грн);
ФОТк — фонд оплаты труда коллектива
структурного подразделения, подлежащий
распределению между работниками (грн);
ку
Кi — коэффициент квалификационного
уровня, присвоенный определенному (i-ому)
работнику трудовым коллективом в момент
введения «бестарифной» системы оплаты
труда (в баллах, долях единицы или других
условных единицах);
КТУi — коэффициент трудового участия в
текущих результатах деятельности, присваиваемый определенному (i-му) работнику
трудовым коллективом, на период, за который производится оплата (в долях единицы,
в баллах и т. п. единицах измерения);
Тi — количество рабочего времени, отработанного определенным(i-м) работником
в период, за который производится оплата
(часов, дней);
n — количество работников, участвующих
в распределении фонда оплаты труда (чел.);
ЗПmin — средняя заработная плата работника с самым низким уровнем оплаты
за тот же период (грн).
Это одна из довольно сложных формул
расчета индивидуальной заработной платы
по коллективному заработку. Здесь вознаграждение работника непосредственно зависит от трех условий: его квалификации,
фактического вклада и результатов работы
предприятия, поскольку размер фонда оплаты
труда связан с конечными показателями деятельности трудового коллектива (объемом
полученной прибыли, издержками и т. д.).
Создается реальная основа для того, чтобы
при организации оплаты труда учитывать
не только квалификацию работника, его потенциальные возможности, но и фактический
трудовой вклад, а также результативность
работы трудового коллектива в целом.
Фонд оплаты труда коллектива структурного подразделения (ФОТк) можно определять так:

• на основе экономических нормативов, устанавливаемых подразделениям для
формирования фонда оплаты труда или распределения хозрасчетного дохода;
• посредством распределения фондов,
сформированных для предприятия на основе
коэффициентов трудового вклада подразделений в конечный результат деятельности;
• прямым счетом по нормативам трудоемкости и средней заработной платы;
• по нормам труда и установленным
тарифным ставкам и окладам.
Коэффициент квалификационного уровня
ку
(Кi ) может определяться, исходя из соотношений в оплате труда:
• фактически сложившихся в период,
предшествующий «бестарифной» системе
оплаты труда (например, как отношение
средней заработной платы определенного
работника к средней заработной плате с
самым низким уровнем оплаты труда);
• вытекающих из действующих условий
оплаты труда работников в период, предшествующий «бестарифной» системе оплаты
труда (например, с учетом установленной
тарифной ставки или оклада, сложности
работ, условий труда на рабочем месте,
сменности, интенсивности труда, профессионального мастерства).
Коэффициент трудового участия (КТУі)
показывает уровень трудового вклада работника в общие результаты труда структурного
подразделения. Для повышения КТУ учитывается участие работника в выполнении
особо важных заданий в срок и с высоким
качеством, перевыполнение установленных
производственных заданий, экономия материальных ресурсов и т. п. Для понижения
КТУ учитываются аналогичные показатели
при их невыполнении.
Министерство социальной политики
Украины в письме относительно применения коэффициентов трудового участия
от 20.05.2011 г. № 409/13/84-11, ссылаясь
на конкретные законодательные нормы,
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рекомендует, в частности, такие положения
по распределению коллективного заработка:
• в случае, когда применяется коллективная организация труда, на предприятии
разрабатывается и утверждается как приложение к коллективному договору Положение
о бригадной организации и оплате труда, в
котором определяется, как именно распределяется заработная плата между членами
бригады;
• если с применением КТУ распределяется весь коллективный заработок (в т. ч.
тарифная его часть), начисленная заработная
плата не может быть меньше, чем законодательно установленный размер минимальной
заработной платы, кроме случаев, предусмотренных законодательством (невыполнение
норм выработки, изготовление бракованной
продукции, простой по вине работника);
• при распределении всего коллективного
заработка бригады в него не включаются
доплаты за работу в ночное и сверхурочное
время, праздничные дни, доплаты до среднего
заработка в установленных законодательством случаях.
Сводный коэффициент распределения
хозрасчетного дохода объединяет два коэффициента — квалификационного уровня
и трудового участия — и определяется по
двум сложившимся в практике вариантам:
• первый предусматривает построение
так называемых «вилок» — соотношений в
оплате труда разного качества (включает создание квалификационных групп и локальные
системы в оплате труда по этим группам);
• второй предусматривает «бальную»
оценку зарплатообразующих факторов,
включающих прямой учет деловых качеств
работника: знание дела (к примеру, высшее
образование — 0,4 балла), изобретательность и инициативность, ответственность,
контактность, чувство новизны; предполагает локальные системы «бальных» оценок.
Особенности комплексной оценки трудового вклада специалистов и руководителей

заключаются в том, что элементами такой
оценки могут быть:
• сложность трудового процесса;
• разнообразность, комплексность работ;
• самостоятельность в выполнении работ;
• масштабность и сложность руководства;
• дополнительная ответственность.
По четырем из пяти приведенных выше
элементов комплексная оценка проводится
специально создаваемыми аттестационными комиссиями (в отличие от комиссий
по очередной аттестации управленческого
персонала).
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Реализация нормативной
и методической баз «бестарифной»
системы оплаты труда
Как отмечалось выше, «бестарифная»
система оплаты труда относится к коллективным системам оплаты труда, которые
реализуются в бригадной форме организации труда и в коллективных методах хозяйствования.
Введение бригадной формы организации
и оплаты труда как изменение в организации производства и труда на определенном
структурном подразделении изменяет и
существенные условия труда конкретных
работников. Такие трудовые правоотношения
регулируются частью третьей ст. 32 КЗоТ.
Об изменении существенных условий труда
работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два месяца. Если
прежние существенные условия труда не
могут быть сохранены, а работник не согласен
на продолжение работы в новых условиях,
то в соответствии счастью четвертой ст. 32
КЗоТ трудовой договор прекращается по
п. 6 части первой ст.36 КЗоТ.
А установление коллективной сис темы
организации и оплаты труда (в т. ч.«бестарифной» оплаты) как элемент коллективных методов хозяйствования(бригадного
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хозрасчета, подряда, коллективного, арендного подряда) регулируется гражданскоправовыми договорами работников с работодателем.
В таких договорах, как правило, в предмете договора определяются работы, которые
администрация поручает, а трудовой коллектив принимает к исполнению. Определяются
обязанности сторон, в т. ч. обязанность администрации оплачивать работу трудового
коллектива, к примеру, по «бестарифной»
системе. Устанавливается ответственность
сторон, срок действия договора и порядок
его пересмотра.

Структурное подразделение переводится
на коллективные методы хозяйствования,
как отмечалось выше, приказами по предприятию. Основа таких приказов — соответствующие договоры.
Введению коллективных методов хозяйствования предшествует большая подготовительная
работа, в т. ч. по введению необходимых норм
труда для установления на их основе фонда
оплаты труда коллектива (ФОТк).
Документальное оформление внедрения
на предприятии «бестарифной» системы
оплаты труда рассмотрим в следующем
номере нашего журнала.

Що нового
Чи подається заява за формою № 1-ОПП
із позначкою «Зміни» в разі тимчасового
призначення виконувача обов’язків керівника або головного бухгалтера?
Платники податків — юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані
подати реєстраційну заяву за ф. № 1-ОПП із
позначкою «Зміни» з відомостями стосовно
осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної
особи, відокремлених підрозділів юридичної
особи до контролюючого органу у 10-денний
строк із дня взяття на облік чи виникнення змін
в облікових даних платників податків (п. 9.3
розділу IX Порядку обліку платників податків
і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від
09.12.2011 р. № 1588, в редакції наказу Мінфіну
від 14.11.2014 р. № 1127).
Отже, щодо платників податків, відомості
про яких включаються до ЄДР:
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• інформація про призначення виконувача
обов’язків керівника оновлюється в органах
доходів і зборів на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку,
визначеному Законом України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців» від 15.03.2003 р. № 755-IV;
• інформація про призначення тимчасово
виконуючого обов’язки головного бухгалтера,
якому делеговано право підпису документів, оновлюється на підставі заяви за формою № 1-ОПП
із позначкою «Зміни» та уточнених документів.
Інформація про призначення виконувача
обов’язків керівника та/або головного бухгалтера, якому делеговано право підпису документів, платників податків, відомості про
яких не включаються до ЄДР, оновлюється
відповідно до уточнених документів і заяви за
формою № 1-ОПП.
Загальнодоступний інформаційнодовідковий ресурс, підкатегорія 119.06
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
консультант журналу «Заработная плата»

ДОГОВІР ЦПХ
у запитаннях
і відповідях
До редакції часто надходять запитання з приводу укладення
та виконання договорів ЦПХ. Як свідчить практика, бухгалтери
часто плутають договори ЦПХ і трудові договори, такі поняття
як «винагорода» та «заробітна плата», використовують термін
«графік роботи», «режим робочого дня» тощо в договорах
ЦПХ. Розглянемо докладніше договори ЦПХ у запитаннях та
відповідях

О

собливість договорів цивільно-правового характеру (ЦПХ) полягає в тому,
що нормативним документом, який
визначає особливості їх укладення, зміст
і порядок виконання, є Цивільний кодекс
України (далі — ЦКУ). Договорами ЦПХ є
договір про надання послуг, підряду, перевезення, прокату тощо. Порядок укладення
трудових договорів визначає КЗпП.
Сторонами договору ЦПХ є замовник і
підрядник, а не роботодавець і працівник, як
у трудових договорах. На відміну від трудових
договорів, предметом договору ЦПХ є результат виконання роботи (надання послуг тощо),
а не процес праці, як у трудовому договорі.
Договір ЦПХ можна укласти не з усіма
працівниками. Наприклад, з особою, яка
виконує функції секретаря та повинна перебувати постійно за певним визначеним для
неї робочим місцем й обов’язково з 9:00 до
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18:00, укласти договір ЦПХ проблематично,
оскільки важко визначити, що є результатом
її роботи (послуг) і як цей результат можна
передати за актом.
Якщо з особою укладено трудовий договір, то незалежно від того, скільки роботи
вона зробила за місяць, заробітну плату їй
буде виплачено, хоча кінцевого результату
може й не бути на момент її виплати. За договором ЦПХ особі виплачують винагороду
за конкретний результат праці, переданий/
зданий за актом приймання-передавання
виконаних робіт, послуг тощо та термін
виконання може бути будь-яким (тиждень,
півроку тощо). У той же час сторони можуть
передбачити в договорі виплату винагороди
наперед, частинами тощо.
На осіб, із якими укладено договір ЦПХ,
не поширюються норми трудового законодавства та правила внутрішнього трудового
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розпорядку. Вони не мають права на гарантії
та пільги, компенсації, передбачені трудовим законодавством (оплату відпусток,
лікарняних тощо).
Вище ми навели ключові моменти, що
відрізняють договори ЦПХ від трудових.
Більше на цю тему ви можете прочитати в
нашому спецвипуску № 1/2013 р., с. 8.
Далі розглянемо запитання, які найчастіше надходять на пряму лінію.

У разі укладення договору підряду громадянин не подає заяву про прийняття його
на роботу, роботодавець не видає наказ про
зарахування його на певну посаду та не
вноситься запис до трудової книжки.
З огляду на це Мінпраці дійшло висновку,
що підприємство-роботодавець може укласти зі своїм працівником, який перебуває у
черговій відпустці, на цей час договір підряду для виконання останнім певних робіт.

У фізичної особи немає статусу підприємця. Чи можна з нею укладати
договір ЦПХ?

Чи входить у розрахунок середньої
заробітної плати для оплати щорічної відпустки сума винагороди за
договором ЦПХ, якщо особа є і штатним
працівником?

Так, можна.
Фізична особа може виконувати роботи на підставі договору ЦПХ. Це
неодноразово роз’яснювали спеціалісти
Міністерства праці та соціальної політики
в листах від 20.04.2012 р. № 64/06/187-12
і від 16.05.2011 р. № 151/06/186-11. У них,
зокрема, зазначається, що відповідно до
чинного законодавства громадянин може
виконувати роботи, надавати послуги як на
підставі трудового договору, так і на інших
юридичних підставах, зокрема на підставі
договору ЦПХ.
Працівниця пішла у щорічну відпустку. Чи можна на цей час укласти
з нею договір ЦПХ?
Так, можна.
Відповідь на це запитання є в листі
Міністерства праці та соціальної політики від 06.08.2004 р. № 18-429. Згідно зі
ст. 332 ЦКУ за договором підряду підрядник
зобов’язується виконати на свій ризик певну
роботу за завданням замовника з його або
своїх матеріалів, а замовник — прийняти й
оплатити виконану роботу. Виконані роботи
(послуги) оплачуються, як правило, після
оформлення акта приймання-передавання
робіт, послуг.
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Ні, не входить.
Розрахунок середньої заробітної плати
стосується лише найманих працівників, тобто осіб, із якими укладено угоди
відповідно до трудового законодавства,
зокрема, за КЗпП. Як уже зазначалося вище,
відносини в розрізі «замовник-підрядник»,
тобто за договорами ЦПХ, регулюються ЦКУ.
Отже не можна включати до розрахунку
середньої заробітної плати суму винагороди
за договором ЦПХ.
На підприємстві є штатні працівники й особи, з якими укладено
договори ЦПХ. Чи можна виплачувати кошти через касу за однією видатковою відомістю, складеною і для штатних
працівників, і для осіб, які працюють за
договором ЦПХ?
Ні, не можна.
У разі видання окремим фізичним
особам готівки (в т. ч. працівникам
підприємства) за видатковим касовим ордером або відомістю касир вимагає пред’явити
паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування та номер, ким і коли
він виданий. Фізична особа розписується у
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видатковому касовому ордері або відомості про одержання готівки із зазначенням
одержаної суми. Якщо видаткова відомість
складена на видання готівки кільком особам, то одержувачі також пред’являють
паспорти чи документи, що їх замінюють, і
розписуються (п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті
в Україні, затвердженого постановою НБУ
від 15.12.2004 р. № 637).
Особам, яких немає в штатному розписі підприємства, готівка видається за видатковими
касовими ордерами, що виписуються окремо
на кожну особу, або за окремою видатковою
відомістю.
З особою оформлено договір ЦПХ.
Чи можна їй надати відпустку?

Ні, не можна.
Надати відпустку можна лише працівнику підприємства (організації
тощо), з яким укладено трудовий договір.
Якщо особі, з якою укладено договір ЦПХ,
нададуть відпустку на підприємстві, це буде
порушенням і свідченням приховуваних
трудових відносин. Згідно з пп. 2 п. 5 ст. 50
Закону України «Про зайнятість населення»
від 05.07.2012 р. № 5067-VI забороняється
застосовувати працю громадян без належного
оформлення трудових відносин і вчиняти дії,
спрямовані на приховування трудових відносин. До приховуваних трудових відносин
можна віднести систематичні, нерозривні
й однотипні договори ЦПХ із фізичними
особами, а також надання гарантій і пільг,
передбачених трудовим законодавством
(відпустки, лікарняні тощо).
Особа, яка працює за договором ЦПХ,
має право влаштувати собі «відпустку» на
свій розсуд у будь-який зручний для неї час,
головне, щоб вона не порушувала умови
договору щодо строків виконання робіт
(послуг) тощо.
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Чи зараховується до пенсійного
стажу робота за договором ЦПХ?

Так, зараховується.
Відповідно до п. «а» ст. 3 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від
05.11.1991 р. № 1788-ХІІ право на трудову пенсію мають особи, зайняті суспільно корисною
працею, які працюють на підприємствах, в
установах, організаціях, кооперативах, у т. ч.
за договорами ЦПХ, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання,
або є членами колгоспів та інших кооперативів, — за умови сплати підприємствами
та організаціями страхових внесків до ПФУ.
Крім того, Законом про ЄСВ визначено
таке поняття, як «страховий стаж», який відіграє не останню роль у визначенні розміру
пенсії та її призначенні. Виплати за договорами ЦПХ обкладаються ЄСВ і враховуються
у страховий стаж.
З однією та тією ж особою один договір ЦПХ закінчується 16.12.2014 р.,
а інший починається 17.12.2014 р.
Чи необхідно це відображати в таблиці 5
додатка № 4 звітності з ЄСВ?
Так, потрібно відображати двома
рядками.
На підставі п. 4.8 Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454, таблиця 5
додатка 4 подається страхувальником, зокрема, якщо протягом звітного періоду було
укладено або розірвано цивільно-правовий
договір із застрахованою особою. Оскільки
було і розірвання договору, й укладення
нового, то цю інформацію необхідно відобразити двома рядками в таблиці 5 додатка 4
звітності з ЄСВ.

30.12.2014 16:48:19

48

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Чи можна застосовувати податкову
соціальну пільгу до виплат за договором ЦПХ?

До загального місячного оподатковуваного доходу платника податку
включаються суми винагород та інших
виплат, нарахованих (виплачених)
платнику податку відповідно до умов договору ЦПХ (пп. 164.2.2 ПКУ).
Сума винагороди за договором ЦПХ обкладається ПДФО в розмірі 15 % бази нарахування, якщо вона в календарному місяці не
перевищує десятикратний розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного податкового року (у 2014 р. —
12 180,00 грн). До суми перевищення застосовується ставка 17 % (п. 167.1 ПКУ).
Під час нарахування доходів у вигляді
винагороди за договором ЦПХ база оподаткування визначається як нарахована сума
такої винагороди, зменшена на суму ЄСВ
(п. 164.6 ПКУ). Згідно з п. 3 ст. 7 Закону про
ЄСВ єдиний внесок нараховується в межах
максимальної величини бази нарахування,
яка дорівнює 17 розмірам прожиткового
мінімуму для працездатних осіб (у 2014 р. —
20 706,00 грн). Із суми винагороди за договором ЦПХ ЄСВ утримується за ставкою
2,6 % (п. 8 ст. 8 Закону про ЄСВ).
У розрахунку за ф. № 1ДФ суму винагороди слід відображати з ознакою доходу «102».

Ні, не можна.
Платник податку має право на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати, на суму податкової соціальної пільги
за п. 169.1 ПКУ. Оскільки оплата за договором ЦПХ не є заробітною платою, податкова
соціальна пільга для таких видів виплат не
передбачена законодавством.
Особа, яка отримує винагороду за договором ЦПХ, має право лише на зменшення винагороди на суму єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування для визначення бази оподаткування ПДФО (п. 164.6 ПКУ).
Як розрахувати ПДФО з винагороди за договором ЦПХ (виконання
робіт), що була виплачена в грудні
2014 р. і перевищувала десятикратний
розмір мінімальної заробітної плати?
Як виплату винагороди відобразити в
ф. № 1ДФ?

ПРИКЛАД

Оподаткування винагороди за договором ЦПХ, яка перевищує
десятикратний розмір мінімальної заробітної плати
Особі, з якою укладено договір ЦПХ, було нараховано та виплачено у грудні 2014 р.
винагороду в розмірі 25 000,00 грн. Розраховуємо суму ЄСВ:
ЄСВ = 20 706,00 грн 2,6 % = 538,36 грн.
База для оподаткування ПДФО: 25 000,00 грн – 538,36 грн = 24 461,64 грн.
Розраховуємо ПДФО за ставкою 15 % (із суми, що не перевищує 10 мінімальних зарплат):
12 180,00 грн 15 % = 1827,00 грн.
Розраховуємо ПДФО за ставкою 17 % (із суми, що перевищує 10 мінімальних зарплат):
(24 461,64 грн – 12 180,00 грн) 17 % = 2087,88 грн.
Загальна сума ПДФО: 1827,00 + 2087,88 = 3914,88 грн.
Розраховуємо суму військового збору: 25 000,00 грн 1,5 % = 375,00 грн.
Всього до видачі працівникові: 25 000,00 – 538,36 – 3914,88 – 375,00 = 20 171,44 (грн).
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ОПЛАТА ТРУДА
Сегодня в рубрике:
Индексация денежных
доходов

c. 49

ЕСВ и НДФЛ в случае
несвоевременного расчета
c. 53
с работником
Организация и оплата
несистематически
выполняемых работ

c. 56

Снова об оплате за работу
в выходной

c. 58

Ніна ПІДЛУЖНА,
заступник директора департаменту стратегічного планування —
начальник відділу Міністерства соціальної політики України

ІНДЕКСАЦІЯ
грошових доходів
населення
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів громадян у 2015 р. відповідно до Закону України «Про індексацію
грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII у
редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV та Порядку
проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
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Г

рошові доходи населення індексуються
згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від
03.07.1991 р. № 1282-XII у редакції Закону
України від 06.02.2003 р. № 491-ІV та Порядком
проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від
17.07.2003 р. № 1078 з урахуванням змін і
доповнень, внесених постановами КМУ від
17.05.2006 р. № 690, від 11.07.2007 р. № 913,
від 12.03.2008 р. № 170, від 13.06.2012 р.
№ 526 (далі — Порядок № 1078).
Індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації обчислюється наростаючим
підсумком на основі щомісячних індексів
споживчих цін за даними Державної служби
статистики України. Право на проведення
індексації настає, якщо величина ІСЦ перевищить установлений поріг індексації (101 %).
У разі підвищення заробітної плати (п. 5
Порядку № 1078) місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не
проводиться, якщо сума підвищення заробітної
плати перевищує суму індексації, що має нараховуватись у місяці підвищення. З наступного
за базовим місяцем розраховується новий
індекс для проведення подальшої індексації.
Якщо сума підвищення заробітної плати
менша ніж сума індексації, то заробітна
плата підвищується та виплачується сума
індексації, визначена з урахуванням суми
підвищення доходу.
На підставі Порядку № 1078 і даних
Держстату величина приросту ІСЦ для проведення індексації у грудні 2014 р. та січні
2015 р. наведена в таблиці 1.

Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у грудні 2014 р. і січні 2015 р.
Місяці
Базові
місяці
грудень 2014 р. січень 2015 р.
У разі підвищення доходів, тобто якщо
базовими місяцями були
у 2013 р.
січень
19,3
21,6
лютий
19,4
21,7
березень
19,4
21,7
квітень
19,4
21,7
травень
19,3
21,6
червень
19,3
21,6
липень
19,4
21,7
серпень
20,2
22,5
вересень
20,2
22,5
жовтень
19,8
22,0
листопад
19,5
21,8
грудень
18,9
21,2
у 2014 р.
січень
18,7
20,9
лютий
18,0
20,2
березень
15,5
17,6
квітень
11,8
13,9
травень
7,7
9,7
червень
6,6
8,7
липень
6,2
8,2
серпень
5,4
7,4
вересень
2,4
4,3
жовтень
—
1,9
листопад
—
—
грудень
—
—

ІСЦ (за даними Держстату), на основі
яких розраховується індекс для проведення
індексації, представлені в таблиці 2.

Таблиця 2. Індекси споживчих цін, на основі яких розраховується
індекс споживчих цін для проведення індексації

2013

січень
100,2

лютий
99,9

березень
100,0

квітень
100,0

травень
100,1

Місяці
черливень пень
100,0 99,9

серпень
99,3

вересень
100,0

жов- лисгрутень топад день
100,4 100,2 100,5

2014

100,2

100,6

102,2

103,3

103,8

101,0

100,8

102,9

102,4

Рік
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100,4

101,9
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Обчислення суми індексації грошових доходів населення
В разі підвищення заробітної плати працівників у січні 2013 р. (базовий місяць) величина
приросту ІСЦ для індексації доходів у грудні 2014 р. становить:
1,011 1,022 1,033 1,038 1,014 1,037 1,024 100 – 100 = 19,3 %,
де 1,011 — ІСЦ за лютий 2013 р. — лютий 2014 р. (0,999 1,000 1,000 1,001 1,000
0,999 0,993 1,000 1,004 1,002 1,005 1,002 1,006),
1,022 — ІСЦ за березень 2014 р. (102,2 100),
1,033 — ІСЦ за квітень 2014 р. (103,3 100),
1,038 — ІСЦ за травень 2014 р. (103,8 100),
1,014 — ІСЦ за червень-липень 2014 р. (1,01 1,004).
1,037 — ІСЦ за серпень-вересень 2014 р. (1,008 1,029).
1,024 — ІСЦ за жовтень 2014 р. (102,4 100).
ІСЦ за листопад 2014 р. становив 101,9 %, тобто перевищив поріг індексації (101 %), тому
в січні 2015 р. індексація має здійснюватись з урахуванням цього індексу на величину приросту ІСЦ — 21,6 % (1,011 1,022 1,033 1,038 1,014 1,037 1,024 1,019 100 – 100).
Припустимо, заробітна плата за грудень 2014 р. становитиме 2700 грн. Індексації підлягає
частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2014 р. —
1218 грн). Якщо заробітна плата не підвищувалась із січня 2013 р., величина приросту індексу
споживчих цін, на яку індексується зарплата у грудні 2014 р. становить 19,3 % (119,3 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 235,07 грн (1218 19,3 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 2935,07 грн (2700 + 235,07).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної
плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.
Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного законодавства.

Беседка
1 січня, чт.
7 січня, ср.
14 січня, ср.
19 січня, пн.
22 січня, чт.
25 січня, нд.
26 січня, пн.
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Свята і пам’ятні дати в січні
Новий рік
Всесвітній день миру
Різдво Христове
Старий Новий рік
Хрещення Господнє
День Соборності України
День студентів
(Тетянин день)
День працівника
контрольно-ревізійної
служби Україні

27 січня, вт.
29 січня, чт.
30 січня, пт.

31 січня, сб.

Міжнародний день
митника
Міжнародний день
пам’яті жертв Голокосту
День пам’яті Героїв
Крут
День спеціаліста
військово-соціального
управління Збройних Сил
України
Всесвітній день ювеліра
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ЗАПИТАННЯ — відповідь
На запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА, заступник директора департаменту
стратегічного планування — начальник відділу Міністерства соціальної політики
України

Індексація зарплати в разі
переведення працівника на
0,5 окладу зі збільшенням зарплати

× 0,5). Якщо в подальшому працівник буде
знову працювати повний робочий час, то
сума індексації становитиме 100 грн.

Оклад працівника — 1300 грн, сума
індексації — 400 грн. Оклад підвищують на 300 грн (до 1600 грн),
що менше суми індексації. Одночасно з
підвищенням окладу працівника переводять на роботу на 0,5 окладу. Як бути
з індексацією?

Чи індексується середня зарплата
мобілізованих працівників

Оскільки посадовий оклад підвищено, місяць підвищення — базовий.
Враховуючи те, що сума підвищення
заробітної плати з розрахунку повного робочого часу менша, ніж сума індексації з розрахунку прожиткового мінімуму, обчисленого
за місяць, то в місяці підвищення (базовому)
сума індексації зменшується на суму підвищення (п. 5 Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078).
Визначена таким чином у базовому місяці
сума індексації — 100 грн (400 грн – 300 грн),
виплачується за фактично відпрацьований
час у цьому місяці. Тобто, якщо працівник у
базовому місяці працює на 0,5 окладу, то сума
індексації має становити 50 грн (100 грн ×
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Чи підлягає індексації середня зарплата мобілізованих працівників,
яку їм виплачує підприємство?
Відповідно до ст. 119 КЗпП за працівниками, призваними на військову
службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період, але не більше
року, зберігаються місце роботи, посада та
компенсується з бюджету середній заробіток
на підприємстві, в установі, організації, в яких
вони працювали на час призову, незалежно
від підпорядкування та форми власності.
А п. 3 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078,
встановлено, що до об’єктів індексації не відносяться, зокрема, виплати, які обчислюються
із середньої заробітної плати.
Таким чином, середня зарплата мобілізованих працівників, яку їм виплачує підприємство, не підлягає індексації.
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
консультант журналу «Заработная плата»

ЄСВ І ПДФО
в разі несвоєчасного
розрахунку
з працівником
До редакції надійшло таке запитання: «Директор підприємства
звільнився у зв’язку з виходом на пенсію у вересні 2012 р. За
браком коштів на рахунку підприємства йому не було виплачено передбачені колективним договором вихідну допомогу
в розмірі п’яти посадових окладів і винагороду за вислугу
років. Планується погасити заборгованість у січні 2015 р.
Як обкладати ЄСВ і ПДФО ці виплати?»

Відповідальність підприємства
за несвоєчасний розрахунок
із працівником
Відповідно до ст. 47 КЗпП підприємство зобов’язане в день звільнення видати
працівникові належно оформлену трудову
книжку та виплатити всі суми, що належать
йому від підприємства. Якщо працівник у
день звільнення не працював, то зазначені
суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок
(ст. 116 КЗпП). У разі порушення зазначених
строків підприємство має виплатити працівникові його середній заробіток за весь час
затримки по день фактичного розрахунку
(ст. 117 КЗпП).
Отже підприємству необхідно буде виплатити колишньому директору не лише
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вихідну допомогу в розмірі п’яти посадових
окладів у зв’язку з виходом на пенсію та
винагороду за вислугу років, а також його
середній заробіток за весь час затримки
виплати коштів: із дня звільнення до дня
фактичного розрахунку.
Нагадаємо, що середня заробітна плата в
такому випадку розраховується на підставі
Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (див. журнал «Заработная плата» № 3/2014, с. 68).

Вихідна допомога в разі виходу
на пенсію
Виплата вихідної допомоги в разі виходу
на пенсію працівників, які отримують заробітну плату за рахунок бюджетних коштів,
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передбачена нормативними документами,
які визначають умови оплати праці таких
працівників.
Підприємства небюджетної сфери зазвичай передбачають виплату такої допомоги
за рахунок власних коштів у колективному
договорі.

ПДФО
Вихідна допомога в разі виходу на пенсію
не належить до фонду оплати праці (п. 3.8
Інструкції зі статистики заробітної плати,
затвердженої наказом Державного комітету
статистики України від. 13.01.2004 р. № 5;
далі — Інструкція № 5).
Та, враховуючи те, що такої виплати
немає у переліку доходів, що звільненні
від оподаткування за п. 165.1 ПКУ, вона
підлягає оподаткуванню ПДФО. Ставка
податку — 15 % та/або 17 %.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
вихідна допомога в разі виходу на пенсію
відображається з ознакою доходу «101».

ЄСВ
Одноразова допомога працівникам, які
виходять на пенсію згідно із законодавством
і колективними договорами, входить до
п. 2 розділу І Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170 (далі — Перелік № 1170).
Отже, виплачуючи працівнику вихідну
допомогу, підприємство не зобов’язане утримувати та нараховувати на неї ЄСВ.
Таку ж думку висловлюють фахівці Державної фіскальної служби України (ДФСУ)
в базі знань «ЗІР» (підкатегорія 301.03).
У звітності з ЄСВ виплати, з яких не справляється ЄСВ, не вказуються.
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Оподаткування винагороди
за вислугу років
Нарахування та виплата винагороди за
вислугу років, як правило, передбачається
колективним договором на підприємстві
(ст. 97 КЗпП). Якщо колективний договір
на підприємстві не укладено, роботодавець
зобов’язаний погодити ці питання з профспілковою організацією, а якщо і її немає, — з
іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом (див. спецвипуск «Кадрове діловодство, що потрібно
знати бухгалтеру» № 3/2014).

ПДФО
Щорічна винагорода за вислугу років належить до інших заохочувальних і компенсаційних виплат у складі фонду заробітної
плати, отже вона оподатковується ПДФО
за ставкою 15 % та/або 17 % відповідно до
п. 167.1 ПКУ як складова заробітної плати
в розумінні пп. 14.1.48 ПКУ.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
щорічну винагороду за вислугу років слід
відображати з ознакою доходу «101».

ЄСВ
На відміну від одноразової допомоги працівникам, які виходять на пенсію,
щорічна винагорода за вислугу років не
входить до Переліку № 1170. Вона належить
до фонду заробітної плати згідно з пп. 2.2.2
Інструкції № 5. А на підставі п. 1 частини
першої ст. 7 Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
08.07.2010 р. № 2464 (далі — Закон про
ЄСВ), сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
є базою нарахування ЄСВ.
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Отже винагорода за вислугу років, виплачена підприємством працівнику після його
звільнення, є базою нарахування ЄСВ. Такої
ж думки дотримуються фахівці ДФСУ в базі
знань «ЗІР» (підкатегорія 301.03).

Середній заробіток
за час затримки розрахунку
в разі звільнення
ПДФО
Середній заробіток за час затримки розрахунку в разі звільнення включається до
загального оподатковуваного доходу колишнього працівника й оподатковується ПДФО
як інші доходи (пп. 164.2.20 ПКУ).
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
суму середнього заробітку слід відображати
з ознакою доходу «127».

ЄСВ
Суми, нараховані працівнику за час затримки розрахунку з ним у разі звільнення, не
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входять до складу фонду оплати праці (п. 3.9
Інструкції № 5). Логічно, оскільки працівник
у цей час не працював, а виплата середнього заробітку є своєрідним «штрафом» для
підприємства за несвоєчасний розрахунок
із працівником.
Суми заробітної плати, нараховані працівникам за час затримки розрахунку в разі
звільнення, не є базою нарахування ЄСВ
(п. 1 частини першої та частини сьомої
ст. 7 Закону про ЄСВ; п. 5 розділу І Переліку № 1170).
Для наочності та зручності у практичному
використанні відобразимо все зазначене
вище у вигляді таблиці.
Оподаткування виплат
за несвоєчасного розрахунку
з працівником у разі звільнення
Види виплат

ЄСВ

ПДФО

Допомога в разі виходу
на пенсію

–

+

Винагорода за вислугу років

+

+

Середній заробіток за час
затримки розрахунку

–

+

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНИХ НАЗВ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ЖУРНАЛІ
«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА», ПОВНА НАЗВА ЯКИХ ПРОТЯГОМ РОКУ НЕ НАВОДИТИМЕТЬСЯ
КЗпП — Кодекс законів про працю України від
10.12.1971 р.
КпАП — Кодекс про адміністративні правопорушення
від 07.12.1984 р. № 8073-Х.
ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.
№ 436-IV.
ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.
№ 435-IV.
ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.
№ 2755-VI.
Закон про ЄСВ — Закон України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р.
№ 2464-VI.
Закон про оплату праці — Закон України «Про
оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.
Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.
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Закон про зайнятість — Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.
Інструкція зі статистики зарплати — Інструкція зі
статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України
від 13.01.2004 р. № 5.
Інструкція про трудові книжки — Інструкція про
порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від
29.07.1993 р. № 58.
Інструкція про відрядження — Інструкція про службові
відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну від 13.03.1998 р. № 59.
База знань ДФС — Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс Державної фіскальної
служби України
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ОРГАНИЗАЦИЯ
и оплата
несистематически
выполняемых работ
В данной статье в форме вопросов-ответов мы рассматриваем
не такую уж и уникальную ситуацию, особенно на фоне последних событий, когда приходится на многом экономить, в т. ч.
на количестве работников, но никак не на их обязанностях.
Хотя речь и идет о не очень распространенных профессиях,
тем не менее, вы узнаете, в каком направлении двигаться,
если столкнетесь с похожей ситуацией

На предприятии трудятся рабочие
зеленого строительства. Рабочая
неделя пятидневная, продолжительность рабочего дня — восемь часов, оплата труда повременная. Время
от времени, в случае необходимости,
им поручается выполнение сдельных
погрузочно-разгрузочных работ. Эти
работы являются основными для грузчиков, работающих с суммированным
учетом рабочего времени и 12-часовыми
сменами. Рабочих инструкций у рабочих
зеленого строительства нет. О возможности несистематического привлечения
к погрузочно-разгрузочным работам эти
рабочие были предупреждены устно
при приеме на работу. Как правильно
организовать и оформить трудовые отношения рабочих зеленого строительства
с администрацией предприятия?
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Справочник квалификационных характеристик профессий работников,
утвержденный приказом Минсоцполитики Украины от 29.12.2004 г. № 336
(далее — Справочник), в Выпуске 1 «Профессии работников, общие для всех видов
экономической деятельности» в п. 16 Общих
положений раздела 2 «Профессии рабочих»
предусматривает следующее: «В случае выполнения работником работ, относящихся
к разным профессиям, трудовой договор
заключается по соглашению сторон по профессии, которая признана основной. Основной считается профессия с наибольшим
объемом выполнения работ по сравнению
с другими профессиями».
Договоренность администрации и рабочего о выполнении определенных работ
(по основной и неосновной профессиям)
оформляется рабочей инструкцией.
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Порядок разработки, утверждения и изменения рабочих инструкций регламентируется
п. 6 упомянутых выше Общих положений
Справочника. Этим пунктом, в частности,
предусматривается, что работодатель может
дополнять основные задания и обязанности,
включенные в квалификационные характеристики, видами работ, определенных
трудовым договором.
В рассматриваемом случае трудовые
правоотношения могут определяться как
несистематическое выполнение работ по
различным профессиям.
Правомерность этих отношений обеспечивается доведением под расписку до каждого
рабочего зеленого строительства (код по
Классификатору профессий — «6113») рабочей
инструкции, согласованной с профсоюзным
комитетом и утвержденной руководителем. В
рабочей инструкции, кроме обязанностей по
основной профессии, должно быть предусмотрено и выполнение при необходимости погрузочно-разгрузочных работ (работ грузчиков;
код по Классификатору профессий — «9333»).
Эти управленческие действия устраняют документальные упущения при издании приказов о приеме на работу рабочих зеленого
строительства. Рабочая инструкция — такое
же основание для издания приказа о приеме
на работу, как и заявление рабочего.
Рабочим зеленого строительства
основная работа оплачивается повременно, исходя из установленной
часовой тарифной ставки. А при выполнении погрузочно-разгрузочных работ —
сдельно по соответствующим расценкам.
Правильно ли оплачивается работа?
Труд оплачивается правильно: согласно общей норме части первой
ст. 94 КЗоТ — за выполненную работу.
В ст. 94 КЗоТ сказано, что заработная плата — это вознаграждение, исчисленное, как
правило, в денежном выражении, которое
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работодатель выплачивает работнику за
выполненную им работу. Размер заработной платы зависит от сложности и условий
выполняемой работы, профессиональноделовых качеств работника, результатов
его труда и хозяйственной деятельности
предприятия, и максимальным размером
не ограничивается.
Рабочие зеленого строительства
после отработки ими четырех часов
по основной работе на вскапывании
клумб были привлечены к погрузочноразгрузочным работам еще на 8 часов.
Всего вместо предусмотренных 8 часов по
5-дневке было отработано 12 часов, в т. ч.
4 часа сверхурочно. Нужен ли приказ о
привлечении к сверхурочным работам?
Как эти работы должны оплачиваться?
Проведение сверхурочных работ регулируется ст. 62–65 КЗоТ. В соответствии
с нормами этих статей привлечение к
сверхурочной работе оформляется приказом
по предприятию. В этом приказе подчеркивается исключительность случая привлечения
к работам, например, для недопущения простоя транспортных средств (ст. 62). Кроме
того, не допускается привлечение к этим
работам определенного круга лиц (ст. 63),
должно быть разрешение профсоюзного комитета на проведение сверхурочной работы
(ст. 64), следует соблюсти предельные нормы
применения сверхурочных работ (ст. 65). Нарушение этих правил является нарушением
законодательства о труде и влечет за собой
ответственность работодателя.
Сверхурочная работа оплачивается по общим нормам ст. 106 КЗоТ. В рассматриваемом
случае при сдельной системе оплаты труда
грузчиков к заработной плате, рассчитанной
по сдельным расценкам, выплачивается доплата в размере 100 % часовой тарифной
ставки грузчика, применяемой для повременщиков, за четыре сверхурочных часа.
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СНОВА
об оплате за работу
в выходной
Вопросы оплаты за работу в выходной неоднократно рассматривались на страницах нашего журнала. И если останавливаться лишь на «стандартных» примерах, считая, что все
работники добросовестно ходят на работу пять дней в неделю,
то можно было бы считать ее исчерпанной. Но работники
почему-то любят усложнять жизнь бухгалтерам…

С

огласно ст. 72 КЗоТ работа в выходной может компенсироваться, по соглашению сторон, предоставлением
другого дня отдыха или в денежной форме
в двойном размере. Но это не означает, что
если работник выбрал другой день отдыха, то
работу в выходной не оплатят. Оплата труда
в таком случае осуществляется в одинарном
размере. Это подтверждает и Минтруда в
письме от 19.09.2012 г. № 321/13/133-12.
В части второй ст. 72 КЗоТ сказано, что
оплата за работу в выходной исчисляется по
правилам ст. 107 КЗоТ, как работа в праздничный и нерабочий день и оплачивается
в двойном размере:
• сдельщикам — по двойным сдельным
расценкам;
• работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, —
в размере двойной часовой или дневной
ставки;
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• работникам, получающим месячный
оклад, — в размере одинарной часовой или
дневной ставки сверх оклада, если работа
в праздничный и нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере двойной часовой или
дневной ставки сверх оклада, если работа
производилась сверх месячной нормы.
Оплата в указанном размере производится
за часы, фактически отработанные в праздничный и нерабочий день. Классический вариант
предполагает, что работник ходит на работу
каждый рабочий день в течение недели, и лишь
в исключительном случае его привлекают к
работе в выходной — и он не просит отгул. В
таком случае у него всегда будет отработана
месячная норма рабочего времени, а работа в
выходной будет превышать месячную норму
и оплачиваться в двойном размере.
Рассмотрим простейшие примеры для
работников, получающих месячные оклады.
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ПРИМЕР 1

Оплата работы, если за работу в выходной взят день отдыха
Месячный оклад работника — 2000 грн. Месячная норма продолжительности рабочего времени при пятидневной рабочей неделе — 20 рабочих дней. Работник один день
работал в выходной. В качестве компенсации, руководствуясь ст. 72 КЗоТ, он выбрал
день отдыха. Всего отработано 20 дней (20 + 1 – 1).
Работа в этом месяце оплачивается по окладу — 2000 грн. Если вместо двойной оплаты
за работу в выходной работник выбрал дополнительный день отдыха, то в таком случае
оплатить его работу в выходной следует в одинарном размере. При этом не определяется — выполнялась ли работа в пределах или сверх месячной нормы.
ПРИМЕР 2

Оплата работы, если за работу в выходной не взят день отдыха
Месячный оклад работника — 2000 грн. Месячная норма продолжительности рабочего
времени при пятидневной рабочей неделе — 20 рабочих дней. Отработаны все рабочие дни.
Работник один день работал в выходной. Всего отработан 21 день. В качестве компенсации
за работу в выходной работник избрал оплату в двойном размере (без предоставления
дня отдыха). Работа в выходной превышала месячную норму — поэтому эта работа оплачивается в размере двойной дневной ставки сверх оклада. Заработная плата за месяц:
— по окладу — 2000 грн;
— доплата за работу в выходной: 2000 20 1 2 = 200 грн.
Всего заработная плата за месяц — 2200 грн (2000 + 200).

Это примеры классических ситуаций.
Куда интереснее обстоят дела с оплатой
работы в выходной, если работник был в
отпуске, болел или отсутствовал по другим
причинам, разрешенным законом, либо
прогуливал или незаконно бастовал. Эти
случаи частично рассматривались в журнале
«Заработная плата» № 10/2014, с. 14.
Для уточнения ряда вопросов, возникших у наших читателей в связи с указанной
публикацией, мы вернулись к этой теме и
к случаям с работниками, получающими
месячный оклад.
В журнале № 10/2014, с. 14, дан
ответ на вопрос о размере оплаты за работу в выходной. В этом
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ответе на с. 15 замечено, что работнику
предприятия с окладом 2000 грн (часовая
тарифная ставка — 12,5 грн) при полной
отработке календарной нормы рабочего
времени, в т. ч. 8 часов в выходной день
в пределах этой нормы, оплата труда составила бы 2100 грн (2000 + (12,5 8)).
Условием компенсации работы в выходной день в денежной форме в двойном
размере является непредоставление другого дня отдыха (ст. 72 КЗоТ). Возможно
ли в пределах календарной месячной
нормы рабочего времени и отработать
в выходной день, и не иметь другого
дня отдыха, и получить компенсацию
в размере одинарной дневной ставки
сверх оклада?
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Такая компенсация за работу выходной возможна, в частности, в случае
прогула.
Допустим, что при календарной месячной
норме, составляющей 160 часов, в выходной
отработано восемь часов, и в этом же месяце был восьмичасовой прогул. Прогул не
исключается из календарной нормы. И
отработка составит 160 часов (160 + 8 – 8).
Таким образом, работа в выходной входит в
календарную месячную норму часов.
А при работе в праздничный или нерабочий день двойная оплата производится
независимо от предоставления другого дня
отдыха. Но при этом другой день отдыха не
предоставляется, если работа в праздничный день проводилась в пределах месячной
нормы.
Если следовать ходу расчета, приведеного в таблице в № 10/2014,
с. 15, то размер оплаты работы за
месяц с учетом доплат за работу в выходной составит одну и ту же сумму для
двух случаев:
• при восьмичасовом отпуске без сохранения зарплаты и восьмичасовой
работе в выходной;
• при восьмичасовом прогуле и восьмичасовой работе в выходной.
Правильно ли это?
Неправильно. Для случая с прогулом
расчет по этой таблице проводиться
не может. В таблице, как и указано в
журнале № 10/2014, размеры оплаты за работу в выходной рассчитывались по рассматриваемым случаям, а в этих случаях такой
вид неявки как прогул не предусматривался.
При прогуле расчет может производиться
по прилагаемой далее таблице (см. с. 61) с
несколько иными составляющими расчета. В
таблице предусматриваются функциональные
определения расчетной нормы рабочего времени: по стр. 6 для сравнения с фактической
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отработкой (в пределах или сверх нормы с
учетом неявок, разрешенных законом) и по
стр. 7 для оплаты труда по окладу без работы
в выходной (с учетом всех неявок). И определенный по такой таблице при восьмичасовом
прогуле и восьмичасовом отпуске без содержания (графы 3 и 4) размер оплаты за работу
в выходной составит соответственно 100 и
200 грн, а за всю работу — 2000 и 2100 грн
(т. е. размеры оплаты разные).
Может ли быть так, чтобы в течение месяца часть рабочего времени в выходные была отработана
в пределах месячной нормы, а другая
часть — сверх месячной нормы?
Да, так может быть. Эту ситуацию мы
рассмотрим в таблице (см. с. 61) и
далее дадим пояснения к ней.
В приведенной таблице (с элементами
унификации) для полноты ответа предусмотрено четыре примера. Среди них самый
сложный (по гр. 6) — с неявками в случаях
прогула, отпусков без содержания и временной нетрудоспособности, а также с работой
на протяжении двух выходных — одного в
пределах, а другого сверх расчетной нормы
рабочего времени (стр. 10 и 11 гр. 6).
Как рассчитывать размер оплаты за
работу в выходные для работников,
работающих на окладе, по графику
сменности при режиме суммированного
учета рабочего времени?
Предполагается, что при суммированном учете рабочего времени работа в
выходные, определенные графиком
сменности, как правило, компенсируется
предоставлением в учетном периоде других
дней отдыха.
Но в случае непредоставления другого
дня отдыха, работа в выходной, как следует
из ст. 72 КЗоТ, компенсируется в денежной
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Расчет оплаты труда с доплатой за работу в выходной (без предоставления отгула)
для окладников с учетом всех видов неявок, в т. ч. не разрешенных законом
Примеры расчетов для августа 2014 г.
на пятидневке при месячном окладе, составляющем 2000 грн
08.08 — прогул, 16.08 —
работа в
выходной
восемь
часов

08.08 — отпуск без содержания,
16.08 — работа в выходной восемь
часов

с 04.08 по 08.08 —
временная нетрудоспособность,
16.08 — работа в
выходной восемь
часов

с 04.08 по 08.08 —
временная нетрудоспособность,
12.08 — прогул,
16.08 и 31.08 —
работа в выходные по восемь
часов

№
п/п

Составляющие
расчета

1

2

3

4

5

6

1

Календарная
норма рабочего
времени, часов

160

160

160

160

2

Дни неявок,
всего

1

1

5

7

Часы неявок,
всего

8

8

40

48

—

8

40

40

—

—

3

из них:

4

разрешенные
законом (отпуска, временная
нетрудоспособность и т. п.)

5

не разрешенные
законом (прогулы, незаконные
забастовки)

8

6

Расчетная норма рабочего
времени, часов:
для сравнения
с фактической
отработкой
(стр. 1 – стр. 4)

160

152

120

120

7

для оплаты труда по окладу без
работы в выходной день
(стр. 1 – стр. 3)

152

152

120

112

Фактически отработано часов
(стр. 1 – стр. 3 +
+ работа
в выходной)

160
(160 – 8 + 8)

160
(160 – 8 + 8)

128
(160 – 40 + 8)

128
(160 – 48 + 16)

8

8

из них:
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3

4

5

6

9

работа в выходной, всего,
в т. ч.:

8

8

8

16

10

в пределах расчетной нормы

8

—

—

8

11

сверх расчетной
нормы

—

8

8

8

12

Часовая тарифная ставка, грн
(2000 160)

12,5

12,5

12,5

12,5

13

Оплата работы по окладу
(стр. 12
стр. 7), грн

1900

1900

1500

1400

14

Оплата работы
в выходной, грн:
в размере одинарной ставки
(стр. 12 стр. 10)

—

—

15

в размере
двойной ставки
(стр. 12
стр. 11 2)

—

200

200

200

16

Оплата всей работы (стр. 13 +
+ стр. 14 +
+ стр. 15), грн

2000

2100

1700

1700

100

100

форме в двойном размере — по правилам
ст. 107 КЗоТ об оплате работы в праздничные
и нерабочие дни.
Приведенная выше таблица может использоваться и при суммированном учете
рабочего времени. Учетный период может
превышать месяц, и составляющие расчета будут соответствовать установленному
учетному периоду.
Как в табеле отражать неявки по
причине прогула и работу в выходной? Например, если месячная
календарная норма рабочего времени —
160 часов и работник прогулял один день
(восемь часов), то в графе «Отработано за
месяц часов» табеля следует проставить
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152 часа? А при восьмичасовом прогуле и
восьмичасовой работе в выходной должно
быть проставлено 160 часов?
Именно так, как и предполагается в вопросе, в табеле учета рабочего времени
следует отражать количество отработанных часов: при месячной календарной норме рабочего времени, составляющей 160 часов,
и восьмичасовом прогуле — 152 часа, при
восьмичасовом прогуле и восьмичасовой
работе в выходной — 160 часов.
Порядок отражения в табеле явок и неявок
регламентируется приказом Госкомстата
Украины от 05.12.2008 г. № 489.
Например, часы работы, предусмотренные коллективным договором (в т. ч. работа
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в выходной) отражаются буквенным кодом «Р», цифровым кодом «01», отпуск без
сохранения заработной платы по соглашению сторон — «НА» и «18», отгул за работу
в выходной— «ІН» и «22», прогул — «ПР» и
«24» (буквенные коды на украинском языке — языке приказа).
Каковы особенности компенсации
за работу в выходной, праздничный
или нерабочий день при сверхурочной работе в эти дни? Какой должна
быть продолжительность отгула, если
в выходной отработано 12 часов? Как
оплачивать такую работу?
Независимо от продолжительности
работы в выходной продолжительность
дня отдыха (отгула) — восемь часов.
Если в выходной отработано больше восьми
часов, то восьмичасовая работа в выходной
оплачивается в одинарном размере, а четыре
часа сверхурочной работы — в двойном размере часовой ставки (часть первая ст. 106 КЗоТ).
Продолжительность дня отдыха, предоставляемого при сверхурочной работе в
выходной и праздничный или нерабочий
день, не может превышать нормальную продолжительность рабочего дня. Компенсация
сверхурочных работ путем предоставления отгула не допускается (часть четвертая
ст. 106 КЗоТ). Компенсация за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные
или нерабочие дни производится по общей
норме ст. 106 КЗоТ — в двойном размере.
При подсчете сверхурочных часов в случае
суммированного учета рабочего времени
работа в праздничные дни, превышающая
норму рабочего времени, за учетный период
не должна учитываться, поскольку она уже
оплачена в двойном размере (п. 11 Методических рекомендаций по применению
суммированного учета рабочего времени,
утвержденных приказом Минсоцполитики
Украины от 19.04.2006 г. № 138).
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При пятидневной рабочей неделе
праздничный день совпадает с
воскресеньем. В этот день отработано восемь часов с 8:00 до 17:00. С
учетом переноса выходного на понедельник (ст. 67 КЗоТ) продолжительность
непрерывного еженедельного отдыха
составит 39 часов (семь часов — в воскресенье, 24 часа — в понедельник и
восемь часов — во вторник). Будет ли
такая продолжительность непрерывного
еженедельного отдыха нарушением трудового законодательства с учетом того,
что ст. 70 КЗоТ этот отдых установлен
продолжительностью не менее 42 часов?
Если работник был привлечен к работе
в праздничный день в исключительном случае по нормам ст. 71 и 73 КЗоТ,
то норма ст. 70 КЗоТ не может применяться,
когда ее соблюсти невозможно.
Так, эта норма «не может распространяться на случаи работы по режиму суммированного учета рабочего времени» (из комментария к ст. 70 Научно-практического
комментария к законодательству Украины
о труде / В. Г. Ротань, И. В. Зуб, О. Е. Сонин. 11-е изд. К.: «Правова єдність», 2010 —
С. 219).
Если работник за работу в выходной
взял отгул, то восемь часов работы
в выходной следует оплачивать в
одинарном размере?
Да, если работник за работу в выходной взял отгул, то восемь часов
работы в выходной следует оплачивать в одинарном размере.
Если работнику предоставляется
отпуск без сохранения зарплаты
длительностью на день, то восемь
часов работы в выходной оплачивать в
двойном размере?
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Да, если работнику предоставляется
отпуск без сохранения зарплаты длительностью на день, то восемь часов
работы в выходной необходимо оплачивать
в двойном размере.
Подведем некоторый итог вышеизложенному. Для того чтобы правильно оплатить
работу за месяц, в котором проводилась
работа в выходной, нужно:
• Разделить часы неявок на разрешенные
и не разрешенные законом.
• Определить часовую или дневную ставку для оплаты работы в выходной.
Определяем ее расчетным путем, т. к.
оклад месячный. В каком случае опреде-

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ляем дневную ставку, а в каком часовую?
Законодательством это не урегулировано.
Целесообразно определять дневную ставку,
если работник в выходной отработал восемь
часов, как в обычный день, а если больше/
меньше — часовую; соответствующие нормы можно предусмотреть в коллективном
договоре.
• Установить, проводилась ли работа в выходной в пределах месячной нормы рабочего времени или сверх этой
нормы.
• Определить размер оплаты труда, исходя из оклада.
• Определить размер оплаты за работу
в выходной.

РЕКЛАМА
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Сегодня в рубрике:

Резерв на оплату отпусков
и новое Положение
c. 65
об инвентаризации
Добровольное медицинское
страхование
c. 72

Ірина КРАСОВСЬКА,
заступник головного редактора журналу «Заработная плата»

РЕЗЕРВ
на оплату
відпусток і нове
Положення про
інвентаризацію
Зазвичай резерв майбутніх витрат на оплату відпусток інвентаризується разом з усіма активами та зобов’язаннями
підприємства в кінці календарного року перед складанням
річної бухгалтерської звітності. Але створювати резерв
слід починати вже в січні. Як розрахувати розмір резерву
відпусток? Як його коригувати та відображати у фінансовій
звітності? Саме час про це поговорити
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З

01.01.2015 р. чинні нові «інвентаризаційні» правила, що визначаються
Положенням про інвентаризацію
активів та зобов’язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
02.09.2014 р. № 879 (далі — Положення № 879). Аналогічно попередньому документу — Інструкції по інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженій наказом Міністерства фінансів
України від 11.08.1994 р. № 69, — Положенням № 879 передбачена обов’язкова
інвентаризація резерву майбутніх витрат
на оплату відпусток. Але спішимо вас заспокоїти. Порядок створення та інвентаризації
резерву не змінився.
Під час такої інвентаризації перевіряється
обґрунтованість і «реальність» залишку сум
цього резерву на кінець року за даними бухгалтерського обліку, що дає змогу уточнити
його розмір на наступний календарний рік.
Схема проведення інвентаризації резерву
відпусток така:
• відділ кадрів розраховує кількість днів
щорічних відпусток, які залишилися невикористаними всіма працівниками підприємства на кінець календарного року;
• бухгалтерія визначає суму середньоденної заробітної плати працівників;
• визначається добуток кількості днів
невикористаних працівниками щорічних
відпусток і середньоденної зарплати працівників;
• отриманий результат порівнюється із
залишком річного резерву на оплату відпусток
станом на кінець звітного року (включаючи
відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з цих сумм). Сума
такого залишку обліковується за кредитом
субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» у Балансі на 31 грудня.
Якщо отриманий результат нижче, ніж
сума за кредитом субрахунку 471, то резерв
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необхідно донарахувати, якщо вище, — то
надмірно нараховані суми підлягають сторнуванню.
Далі розглянемо, з якою метою та для яких
відпусток резервуються майбутні витрати, а
також порядок визначення розміру резерву
відпусток.

Чим передбачено створення
резерву відпусток
Обов’язок підприємства створювати резерви забезпечення майбутніх витрат на
оплату відпускних (далі — резерв відпусних)
закріплено в П(С)БО 11 «Зобов’язання»,
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та Інструкції до Плану рахунків.
Так, п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» прямо вказує, що забезпечення створюються
для відшкодування майбутніх операційних
витрат на виплату відпусток працівникам.
Забезпеченням, нагадаємо, є зобов’язання з
невизначеними сумою або датою погашення
на дату балансу (п. 4 П(С)БО 11). А згідно з
п. 3 і 5 П(С)БО 26 «Виплати працівникам»
до «виплат за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню» належать, зокрема
суми відпускних, оскільки вони є виплатами
за невідпрацьований час, право на отримання
яких працівником може бути використано
в майбутніх періодах. Відтак виплати за
невідпрацьований час, які підлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням через
створення забезпечення у звітному періоді
(п. 7 П(С)БО 26).
Забезпечення створюються розрахунково
шляхом щомісячного визнання зобов’язань.
Щоб визначити суму резерву відпускних,
слід звернутися до Інструкції до Плану рахунків, а саме, до визначення застосування
субрахунку 471 «Забезпечення виплати
відпусток». В ньому, зокрема, вказано, що
сума забезпечення (резерв відпусток) визначається щомісяця як добуток фактично
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нарахованої заробітної плати працівникам
і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до
загального планового фонду оплати праці.

Для чого потрібно резервування
відпускних
Резерв відпускних створюється підприємством із метою забезпечення рівномірного
включення витрат на їхню оплату до складу
витрат звітного періоду.
Можливо, якщо б працівники протягом
року брали в кожному місяці приблизно однакову кількість відпусток, то не виникало б
потреби у створенні такого резерву. Однак
більшість працівників бажає відпочивати
саме влітку. Тож виходить, що в літній період,
коли багато працівників беруть відпустки,
у підприємства виникають значні витрати
на їх оплату.
Також трапляється, що працівник не йде у
щорічну відпустку протягом декількох років,
а потім бере тривалу відпустку за всі роки або
вимагає компенсацію. І знов у підприємства
виникають великі витрати за один звітний
період, що, у свою чергу, впливає на собівартість виробленої продукції (робіт, послуг).
До відома
Суб’єкти малого підприємництва,
які мають право на застосування
спрощеного бухгалтерського обліку
доходів і витрат, можуть не створювати забезпечення на виплату наступних
відпусток працівникам, а визнавати
відповідні витрати в періоді їх фактичного понесення
(з п. 8 П(С)БО 25
«Фінансовий звіт суб’єкта малого
підприємництва»)
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Щоб цього уникнути, підприємству потрібно розподілити такі витрати рівномірно
протягом року, що й досягається шляхом
створення резерву відпускних. Тоді у пікові
відпускні періоди суми витрат на оплату
відпускних не матимуть значного впливу
на собівартість продукції.

Для яких відпусток створюють
резерв
Резерв відпусток створюють тільки для
щорічних (основних і додаткових) відпусток,
а також для додаткових відпусток працівникам із дітьми. Це випливає з п. 7 П(С)БО 26
«Виплати працівникам». У ньому зазначено,
що підприємства мають формувати забезпечення для виплат за невідпрацьований
час, що підлягають накопиченню.
Як відомо, накопичуються тільки щорічні відпустки (основна та додаткові), а
також додаткові відпустки, передбачені
для працівників, що мають дітей. Решта
відпусток (навчальні, творчі, соціальні)
не накопичуються, отже, під них резерв
не створюють. Це й зрозуміло, тому що
спланувати їх надання й оплату досить
проблематично.

Як розрахувати розмір резерву
відпусток
Порядок розрахунку розміру резерву
відпусток, як уже зазначалося, наведено в
поясненнях до застосування субрахунку 471
Інструкції до Плану рахунків. Його визначають як добуток фактично нарахованої суми
зарплати працівникам за місяць і відсотку
(коефіцієнта) резервування. Також слід
урахувати суму ЄСВ, що нараховується на
фонд оплати праці.
Отже потрібно розрахувати декілька
показників.

30.12.2014 16:48:22

68

УЧЕТ И НАЛОГИ

Місячний фонд заробітної плати
З показником «фактичний фонд заробітної плати за поточний місяць», гадаємо, все
зрозуміло. Його можна взяти з відомостей
нарахування заробітної плати за кожний
місяць року. Особи, які працюють за договорами ЦПХ, права на відпустки не мають,
тому ми їх не враховуємо.

Коефіцієнт резервування
Цей коефіцієнт визначають як частку від
ділення річної планової суми на оплату відпусток на загальний річний плановий фонд
оплати праці за формулою:
Крез. = ОВплан ÷ ФОПплан,
де Крез. — коефіцієнт резервування;
ОВплан — річна планова сума на оплату
відпусток;
ФОПплан — річна планова сума на оплату праці.
Для визначення річної планової суми на
оплату праці (ФОПплан) як варіант можна
взяти дані за попередній календарний рік.
Однак для підприємств, у яких кількісний
склад працівників постійно змінюється,
такий варіант не підходить. До того ж деякі
підприємства практикують щорічну зміну
розміру заробітної плати. Тому точніше
буде розрахувати річну планову суму на
оплату праці на основі штатного розпису,
з урахуванням кількості працівників та їхніх окладів, тарифів, систем преміювання,
норм виробітку та запланованого зростання
(зниження) цих показників.
Річну планову суму на оплату відпусток
(ОВплан) розраховують, виходячи із середньої
тривалості відпусток працівників і планової
середньоденної зарплати, яку обчислюють
шляхом ділення планового ФОП на кількість
календарних днів року за мінусом святкових і
неробочих днів (ці дні вказані в ст. 73 КЗпП).
Таким чином, коефіцієнт резервування
визначається раз на рік на підставі плано-
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вих показників фонду оплати праці та суми
відпускних

Коефіцієнт нарахування ЄСВ
Відпускні за своєю суттю — та сама заробітна плата, тому їх сума є базою для
справляння ЄСВ. Враховуючи те, що ЄСВ
підлягає сплаті разом із виплатою відпускних, суми ЄСВ треба також включати до
резерву відпусток.
Визначають коефіцієнт ЄСВ за формулою:
Кєсв = (100 % + ставка ЄСВ) ÷ 100 %.
Ставка ЄСВ у кожного підприємства залежитить від класу професійного ризику.
Однак якщо на підприємстві працюють
інваліди, для яких ставка нарахування ЄСВ
істотно нижча, ніж для решти працівників,
та становить 8,41 %, суму резерву для таких
працівників варто визначати окремо.

Місячний розмір резерву
Формула для розрахунку місячного розміру резерву (Рвідп.) виглядає так:
Рвідп. = ЗПміс. × Кєсв × Крез.,
де ЗПміс. — фактичний фонд заробітної
плати за поточний місяць;
Кєсв — коефіцієнт нарахування ЄСВ;
Крез. — коефіцієнт резервування.
Також слід ураховувати, що максимальна
величина бази нарахування ЄСВ становить
17-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2014 р. —
20 706,00 грн), із суми перевищення ЄСВ
не сплачують. Тому якщо на підприємстві є
працівники, які отримують заробітну плату,
що перевищує максимальну величину бази
нарахування ЄСВ, щоб не резервувати зайві суми, для цих працівників резерв також
слід розраховувати окремо. Тоді формула
матиме такий вигляд:
Рвідп. = (ЗПміс. + МВ × КП × Кєсв) × Крез.,
де МВ — максимальна величина бази
нарахування ЄСВ;
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КП — кількість працівників, зарплата
яких перевищує максимальну величину.
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Далі розглянемо розрахунок резерву відпускних на конкретному прикладі 1.

ПРИКЛАД 1

Розрахунок місячного резерву майбутніх витрат на оплату відпусток
На підприємстві працює 20 основних працівників. Їхня середня заробітна плата стновить 4000,00 грн. Умовно вважатимемо, що всі ці працівники належать до адміністрації
та мають право на щорічні відпустки тривалістю 24 календарних дні. Фактична заробітна
плата за січень — 78 000 грн. Ставка нарахування ЄСВ — 38 %.
1) Розраховуємо плановий річний фонд оплати праці (ФОПплан):
20 4000,00 12 міс. = 960 000,00 грн.
2) Розраховуємо планову річну суму відпускних (ОВплан):
960 000,00 355 к. дн. 24 к. дн. = 64 901,41 грн.
3) Визначаємо коефіцієнт резервування (Крез.):
64 901,41 960 000,00 = 0,0676  0,068.
4) Визначаємо коефіцієнт ЄСВ (Кєсв):
((100 % + 38 % (умовно)) 100 %) = 1,38.
5) Розраховуємо місячну суму резерву відпускних (Рвідп.):
78 000,00 0,068 1,38 = 7319,52 грн.
Розглянемо далі два варіанти нарахування в січні відпускних за рахунок резерву:
1) фактична сума відпускних — 4895,70 грн, ЄСВ — 1860,37 грн, загальна сума —
6756,07 грн — не перевищує суму резерву відпусток;
2) фактична сума відпускних — 5725,70 грн, ЄСВ — 2175,77 грн, загальна сума —
7901,47 грн — перевищує суму резерву відпусток.
У бухгалтерському та податковому обліку операції зі створення резерву відпусток та
його використання можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік
Д-т

К-т

Сума,
грн

Податковий
облік
Доходи Витрати

1. Фактична сума відпускних не перевищує суму резерву
1.1 Створено місячний резерв на оплату відпусток

92

471

7319,52

—

—

1.2 Нараховано відпускні в січні за рахунок резерву 471

661

4895,70

—

4895,70

Нараховано ЄСВ на суму відпускних за ра471
хунок резерву

651

1860,37

1.3

—

1860,37

2. Фактична сума відпускних перевищує суму резерву
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2.1 Створено місячний резерв на оплату відпусток

92

471

7319,52

—

—

2.2 Нараховано відпускні за рахунок резерву

471

661

5304,00

—

5304,00

2.3

Нараховано ЄСВ на суму відпускних за ра471
хунок резерву

651

2015,52

2.4

Нараховано відпускні понад резервну суму
(5725,70 – 5304,00)

92

661

421,70

2.5

Нараховано ЄСВ на суму відпускних понад
резерв (2175,77 – 2015, 52)

92

651

160,25

—
—
—

2015,52
421,70
160,25
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Коригування резерву відпусток
Як зазначалося вище, забезпечення — це
зобов’язання з невизначеною сумою, тому
на кожну дату балансу та за потреби його
необхідно переглядати й коригувати в бік
збільшення або зменшення (п. 18 П(С)БО 11).
Якщо ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов’язань немає, суму
забезпечення зменшують методом «сторно».
Якщо, навпаки, резерву не вистачає, його донараховують. Причиною коригування може
стати зміна планових показників оплати
праці, чисельності працівників, збільшення
тривалості відпусток тощо.
Разом із тим згідно з п. 8.2 Положення №
879 залишок резерву на оплату відпусток,
включаючи відрахування на соціальне страхування, переглядається один раз — станом
на кінець року, за результатми інвентаризації,
про що йшлося на початку статті.
Вважаємо, що підприємство може коригувати резерв відпусток і за П(С)БО 11, і за
Положенням № 879. Все залежить від того,
які на підприємстві протягом року будуть
відбуватися зміни в оплаті праці, режимі
роботи, організації виробничого процесу
тощо.

Якщо, наприклад, протягом року в діяльності підприємства нічого суттєво не
змінилося, виробництво не розширили та
не скоротили, зарплати залишися такими,
як і на початку року, кількість працівників
також не змінилася, то цілком припустимо з
метою коригування використовувати механізм інвентаризації забезпечень на оплату
відпусток, закладений у Положенні № 879.
Однак якщо, наприклад, посеред року
збільшено кількість працівників, то в такому
випадку резерв забезпечення на виплату
відпускних слід коригувати поквартально.
Квартальне коригування можна проводити на підставі наведеного вище розрахунку,
підставивши в нього уточнені показники:
Рвідп. кор. = ЗПкварт. × Кєсв × ОВплан. кор. ÷
÷ ФОПплан. кор,
де ЗПкварт. — фонд оплати праці за квартал;
Кєсв — коефіцієнт нарахування ЄСВ;
ОВплан — скориговані планові відпускні
(з урахуванням переглянутих показників
середньої тривалості відпусток і планової
середньоденної зарплати);
ФОПплан — скоригований річний плановий фонд (з урахуванням переглянутих показників оплати праці та планової кількості
працівників).

ПРИКЛАД 2

Коригування резерву майбутніх витрат на оплату відпусток
Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що підприємство проводить інвентаризацію
резерву відпусток відповідно до Положення № 879, тобто станом на 31 грудня календарного
року. Залишок невикористаного резерву на цю дату (кредитове сальдо субрахунку 471)
становить 12 000,00 грн. Крім того, нараховано ЄСВ за ставкою 38 % — 4560,00 грн.
За даними відділу кадрів кількість невикористаних всіма працівниками днів відпусток — 106 к. дн. (цю величину підраховують за кожним працівником окремо, а потім підсумовують). Середньоденна зарплата одного працівника —131,41 грн.
Визначаємо фактичний залишок резерву: 106 к. дн. 131,41 грн = 13 929,46 грн.
Фактичний резерв для нарахування ЄСВ: 13 929,46 грн 38 % = 5293,19 грн.
Якби всі працівники звільнилися з першого січня наступного року, то підприємству необхідно було б виплатити їм за невикористані відпустки 19 222,65 грн (13 929,46 + 5293,19).

ZP_1_2015_1_1.indd 70

30.12.2014 16:48:22

УЧЕТ И НАЛОГИ

№ 1 (102) январь 2015

71

ПРИКЛАД 2

Тому станом на 31 грудня потрібно додатково нарахувати:
— резерв на оплату відпусток — 1929,46 грн (13 929,46 – 12 000,00);
— забезпечення на оплату ЄСВ за цими відпустками — 733,19 грн (5293,19 – 4560,00).
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Бухгалтерський облік створення
резерву відпускних

Відображення суми резерву
відпусток у фінансовій звітності

У бухгалтерському обліку резерв відпускних відображають за субрахунком 471
«Забезпечення виплат відпусток».
Створення та розрахунок розміру цього
резерву документально оформляють бухгалтерською довідкою. Підприємство має
закріпити в своїй обліковій політиці положення про резервування майбутніх витрат
на оплату відпусток, визначити граничну
суму відрахувань, щомісячний коефіцієнт
відрахувань у резерв відпускних, дати коригування резерву, тощо.
Суму створеного щомісячного резерву
на оплату відпусток визнають витратами і
відображають кореспонденцією:
Д-т 23, 91–94 — К-т 471.
Нарахування відпускних або компенсації за невикористані відпустки за рахунок
резерву відображають кореспонденцією:
Д-т 471 — К-т 661.
Нарахування за рахунок резерву ЄСВ на
суми відпускних і компенсацій:
Д-т 471 — К-т 651.
Якщо створенного резерву на оплату
відпусток не вистачає для виплат повної
суми відпускних працівникам, тоді суму,
якої бракує, списують на рахунок витрат за
такою кореспонденцією:
Д-т 23, 91–94 — К-т 661.

У Балансі (Звіті про фінансовий стан) за
формою згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності» суми забезпечень
відображають у пасиві, в т. ч. суми довгострокових забезпечень, у рядку 1520, а поточних — у рядку 1660.
На перший погляд може здаватися, що
резерв відпусток формується як довгострокове зобов’язання, однак чинний механізм
розрахунку резерву передбачає щомісячне
його нарахування на базі річних планових
показників. Таким чином, суми забезпечення на оплату відпусток слід відображати в
рядку 1660 «Поточні зобов’язання».
У Примітках до річної фінансової звітності,
форма яких затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302,
у розділі VII «Забезпечення і резерви» щодо
резерву на оплату відпусток розкривають
інформацію про:
• суму залишку на початок і кінець звітного року;
• збільшення розміру резерву за звітний
рік за рахунок нарахування (створення) та
додаткових відрахувань;
• суму використаного протягом звітного
періоду забезпечення;
• невикористану суму забезпечення,
відсторновану у звітному періоді.
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Євгеній ГУБА,
бухгалтер-експерт

ДОБРОВІЛЬНЕ
медичне страхування
Альтернативою обов’язкового медичного страхування працівників, яке досі не запроваджене в нашій країні, могло би
бути добровільне медичне страхування. Воно здійснюється
більшою мірою за рахунок фізособи або роботодавця. Стримує
його поширення податкове навантаження на роботодавця

Визначення термінів
Добровільне страхування — це страхування
на основі договору між страхувальником і
страховиком (частина перша ст. 6 Закону № 85).
Види добровільного страхування визначені
у частині четвертій ст. 6 Закону № 85. До них,
зокрема, належить медичне страхування
(безперервне страхування здоров’я).
За договором страхування (ст. 979 ЦКУ)
одна сторона (страховик) зобов’язується в разі
настання певної події (страхового випадку)
виплатити другій стороні (страхувальникові)
або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник
зобов’язується сплачувати страхові платежі
та виконувати інші умови договору. Договір
страхування має письмову форму та може
укладатись шляхом видання страховиком
страхувальникові страхового свідоцтва,
поліса, сертифіката (ст. 981 ЦКУ). Наприклад, за умовами медичного страхування
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страхувальникові пропонують отримувати
поліс добровільного медичного страхування
(далі — ДМС).
Істотними умовами договору страхування
вважаються (ст. 982 ЦКУ):
• предмет договору страхування;
• страховий випадок. Це подія, передбачена договором страхування, з настанням
якої виникає обов’язок страховика виплатити страхову суму (страхове відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій
третій особі (ст. 8 Закону № 85);
• розмір страхового платежу та строки
його сплати. Страховим платежем (внеском,
премією) є плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику
згідно з договором страхування (частина
перша ст. 10 Закону № 85);
• розмір страхової суми, тобто грошової
суми, в межах якої страховик зобов’язаний
провести виплату в разі настання страхового випадку;

30.12.2014 16:48:22

№ 1 (102) январь 2015

• строк дії договору;
• інші умови, визначені актами цивільного законодавства.
Також страхувальнику та застрахованій
особі має бути зрозуміло, яким є розмір
страхової виплати — грошової суми, яка
виплачується страховиком відповідно до
умов договору страхування в разі настання
страхового випадку (ст. 9 Закону № 85).
Загальні умови та порядок ДМС визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно на
підставі вимог ЦКУ, Закону № 85. Конкретні
ж умови страхування визначаються за законодавством під час укладення договору
страхування.
Важливо також чітко розуміти, хто є
страховик, а хто може бути страхувальником.
Так, страховиком є юридична особа, спеціально створена для страхової діяльності
(тобто страхові компанії: фінансові установи — резиденти; постійні представництва
у формі філій страховиків-нерезидентів),
яка одержала в установленому порядку
ліцензію на страхову діяльність (частина
перша ст. 984 ЦКУ та ст. 2 Закону № 85).
Вимоги, яким мають відповідати страховики, порядок ліцензування їхньої діяльності
та державного нагляду за страховою діяльністю встановлюються законом.
Страхувальниками визнаються як юридичні особи, так і фізичні особи (частина
друга ст. 984 ЦКУ та ст. 3 Закону № 85). Крім
того, чинним законодавством дозволено
страхувальникам укладати із страховиками
договори про страхування третіх осіб (застрахованих), але лише за згоди останніх.
Отже ДМС, яке є одним із видів особистого страхування, гарантує в разі виникнення страхового випадку (погіршення стану
здоров’я, хвороба тощо) здобуття медичної
допомоги за рахунок страхової компанії, а в
разі самостійної оплати медичних послуг —
компенсацію понесених витрат, у т. ч. придбаних медикаментів.
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Розглянемо декілька можливих варіантів
ДМС із позиції оподаткування.

Підприємство — страхувальник,
працівник — застрахована особа
Найпоширенішим варіантом ДМС є такий,
за яким підприємство є страхувальником,
а його працівник — застрахованою особою, так зване корпоративне страхування.
Розглянемо таку ситуацію.
Після укладення договору ДМС (наприклад, на півроку, рік тощо) на користь свого
працівника за згоди останнього підприємство-страхувальник перераховує страховій
компанії (одноразово або декількома платежами) страховий внесок, зазначений у
такому договорі.
В разі погіршення стану здоров’я (страхового випадку за договором ДМС) застрахований працівник завертається за допомогою до медичного закладу, визначеного
страховиком (тобто страховою компанією).
Страхова компанія за наявності підтвердних документів на виконання договору ДМС
перераховує виплату (умовно в розмірі, що не
перевищує максимальний розмір страхової
суми за договором) або медичному закладу,
який надав медичну допомогу застраховану працівнику (на підставі рахунку такого
закладу), або застрахованому працівнику,
який самостійно оплатив послуги медичного
закладу та придбав ліки (на підставі розрахункових документів, наприклад, квитанцій).
У цій ситуації податкові наслідки будуть
такими.

Податок на доходи фізичних осіб
Підпунктом 164.2.16 ПКУ визначено,
що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включається зокрема сума страхових платежів (внесків, премій), сплачена будь-якою
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особою-резидентом за платника податку чи
на його користь.
У Загальнодоступному інформаційнодовідковому ресурсі (підкатегорія 103.02),
Державна фіскальна служба України (далі —
ДФСУ), зважаючи на цю норму, робить висновок, що сума страхових внесків, сплачена
роботодавцем за договором ДМС на користь
найманого працівника, вважається його додатковим благом і підлягає оподаткуванню
ПДФО на загальних підставах.
Звісно ж, податковим агентом виступатиме роботодавець-страхувальник: він
зобов’язаний утримувати та сплачувати
ПДФО в бюджет від імені та за рахунок застрахованого працівника. Роботодавцюстрахувальнику також слід пам’ятати, що
під час нарахування (надання) доходу в
будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на
«натуральний» коефіцієнт (п. 164.5 ПКУ).
Дохід, отриманий платником податку як
додаткове благо, відображається в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою
доходу «126» (додаток до Порядку № 49).
У питанні оподаткування виплати, яка
перераховується страховою компанією за
настання страхового випадку, слід керуватися
пп. 165.1.27 ПКУ. За ним така виплата, отримана працівником за договором страхування
(іншого ніж довгострокове страхування
життя (в т. ч. страхування довічних пенсій)
і недержавне пенсійне забезпечення) від
страховика-резидента, не включається до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Однак має
бути додержана така умова: в разі настання
страхового випадку факт заподіяння шкоди
застрахованій особі має бути належним
чином підтверджений.
Для цього залежно від характеру страхового
випадку податковим агентом-страховиком
можуть прийматися такі документи: копія
листка непрацездатності або медична довідка,
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завірена в установленому законодавством порядку; рахунки медичних закладів, які надавали послуги у зв’язку з виникненням страхового
випадку; розрахункові документи (квитанції,
фіскальні чеки, прибуткові касові ордери)
щодо оплати працівником — застрахованою
особою товарів (робіт, послуг), передбачених
умовами договору ДМС та (або) необхідність
придбання (отримання) яких згідно з умовами
договору ДМС підтверджена документами медичного закладу (направленнями, рецептами,
випискою з призначеннями лікаря з історії
хвороби або амбулаторної картки). Повний
список підтвердних документів наведений у
Порядку № 997.
Відповідно до пп. 1.4 Порядку № 997,
якщо факт завдання шкоди застрахованій
особі документально не підтверджений,
податковий агент-страховик утримує та
сплачує (перераховує) до бюджету ПДФО із
суми страхової виплати за ставкою, визначеною у п. 167.1 ПКУ (15 % та/або 17 %).
Якщо застрахована особа помирає, сума
страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується
за правилами та ставками, встановленими
для оподаткування спадщини (вигодонабувач
прирівнюється до спадкоємця).

Єдиний соціальний внесок
На підставі п. 3.5 Інструкції № 5 внески
підприємств за договорами ДМС найманих
працівників (членів їхніх сімей) відносяться
до інших виплат, що не належать до фонду
оплати праці. На це вказує і ПФУ в листі від
02.01.2013 р. № 100/03-20.
Мабуть, тому платежі за договорами
ДМС працівників і членів їхніх сімей включено до Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.
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Військовий збір
За пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX
ПКУ об’єктом оподаткування військовим
збором1 зокрема є доходи у формі заробітної
плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які
нараховуються (виплачуються, надаються)
платнику у зв’язку з трудовими відносинами
та за цивільно-правовими договорами.
Внески підприємств за договорами ДМС
найманих працівників (членів їхніх сімей)
відносяться до інших виплат, що не належать
до фонду оплати праці (п. 3.5 Інструкції № 5).
ДФСУ, як ми вказали вище, вважає суму
страхових внесків, сплачену роботодавцем
за договором ДМС на користь працівника,
його додатковим благом. А додаткові блага
це кошти, матеріальні чи нематеріальні
цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку
податковим агентом, якщо такий дохід не є
заробітною платою та не пов’язаний із виконанням обов’язків трудового найму або
не є винагородою за цивільно-правовими
договорами (угодами), укладеними з таким
платником податку, крім випадків, прямо
передбачених нормами розділу IV цього
Кодексу (пп. 14.1.47 ПКУ).
Отже є дві підстави вважати, що військовий збір зі страхових внесків за договором ДМС не сплачується. Втім ДФСУ
додержується протилежної позиції (ЗІР,
підкатегорія 132.02): якщо роботодавець за
свій рахунок сплачує внески за страховим
полісом добровільного страхування життя (в
т. ч. медичного) працівника, що передбачено
умовами трудового договору (контракту) чи
нормами колективного договору, сума такого
внеску є складовою заробітної плати цього
працівника, і такий дохід оподатковується
військовим збором на загальних підставах.
1
Інформація щодо сплати військового збору підготовлена з урахуванням нормативної бази станом на
15.12.2014 р. (Прим. ред.)
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Податок на прибуток і ПДВ
Медичне страхування працівників (безперервне страхування здоров’я) здійснюється
роботодавцем на добровільних засадах. Тому
під час розрахунку оподатковуваного прибутку підприємство-страховик має враховувати
норми пп. 140.1.6 ПКУ, якими передбачено
віднесення до складу витрат подвійного призначення ряд витрат на страхування, окрім
витрат на страхування життя, здоров’я або
інших ризиків, пов’язаних із діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із платником податку, обов’язковість
якого не передбачена законодавством, або
будь-яких витрат із страхування сторонніх
фізичних чи юридичних осіб. Нагадаємо,
що в нашому випадку медичне страхування
(тобто безперервне страхування здоров’я)
здійснюється роботодавцем на добровільних
засадах. Тому під час визначення об’єкта
оподаткування підприємство-страхувальник
не враховує витрати на ДМС своїх працівників. Це підтверджує і ДФС України в ЗІР
(підкатегорія 102.07.18).
Відповідно до пп. 196.1.3 ПКУ операції
з надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які
мають ліцензію на страхову діяльність, а
також пов’язані з такою діяльністю послуги
страхових (перестрахових) брокерів і страхових агентів, не є об’єктом оподаткування
ПДВ. Посилаючись на цю норму, податківці
в ЗІР (підкатегорія 101.13.03) дійшли висновку, що операції з медичного страхування працівників за кошти підприємства
не призводять до виникнення податкових
зобов’язань із ПДВ.

Працівник — страхувальник і
застрахована особа
Ще одним варіантом ДМС є такий, за яким
працівник є страхувальником і застрахованою
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особою (вигодонабувачем) одночасно. А підприємство, де він працює, лише допомагає
йому з перерахуванням страхового внеску.
В такій ситуації працівник самостійно укладає зі страховою компанією (страховиком)
договір ДМС на свою користь. Підприємствороботодавець за заявою працівника утримує
з його заробітної плати суму страхового внеску, визначену договором ДМС (страховим
полісом), і перераховує її страховій компанії
(одноразово або декількома платежами).
В разі виникнення страхового випадку
за договором ДМС дії застрахованого працівника та страхової компанії такі самі, як
і в попередньому випадку.
У підприємства витрат із метою визначення об’єкта оподаткування податком на
прибуток не буде. Оскільки, перераховуючи
страховий внесок, воно виступає лише у якості посередника між страховиком (страховою
компанією) та застрахованим працівником
(страховиком).
Підприємство не утримує та не перераховує до бюджету ПДФО, ЄСВ і військовий
збір зі страхового внеску2. Адже сума такого
внеску сплачується підприємством страховику із «чистої» суми заробітної плати працівника, що залишилася після утримання
обов’язкових виплат у вигляді ЄСВ, ПДФО
та військового збору.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до
пп. «а» пп. 164.2.16 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку включається сума страхових платежів (внесків, премій), сплачена
будь-якою особою-резидентом (за платника
податку чи на його користь), крім сум, що
сплачуються особою-резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за
такими договорами.
2
Йдеться про оподаткування саме страхового внеску. Власне перерахування страхового внеску за заявою
працівника прирівнюється до виплати зарплати, а «зарплатні» податки підлягають сплаті до бюджету в момент
перерахування підприємством внеску. (Прим. ред.)
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Працівник — страхувальник, його
родич — застрахована особа
Наступний варіант ДМС — працівник є
страхувальником, а його родич (дружина,
дитина тощо) — застрахованою особою (вигодонабувачем). У свою чергу підприємство,
де працює працівник, як і за попереднім
варіантом, лише допомагає йому з перерахуванням страхового внеску.
Отже працівник укладає зі страховою
компанією (страховиком) договір ДМС
на користь свого родича. Підприємствороботодавець утримує із заробітної плати
працівника-страхувальника суму страхового
внеску, визначену договором ДМС (полісом),
і перераховує страховій компанії (одноразово
або декількома платежами). Підставою для
утримання та перерахування страхового
внеску будуть письмові заява працівника
та згода застрахованого родича, надані до
бухгалтерії. Нагадаємо, що згідно зі ст. 3
Закону № 85 страхувальники мають право
укладати із страховиками договори про
страхування третіх осіб лише за їхньої згоди.
У разі настання страхового випадку за
договором ДМС застрахований родич звертається за допомогою до медичного закладу,
визначеного страховиком (страховою компанією). Страхова компанія, за наявності підтвердних документів, перераховує страхову
виплату або медичному закладу, що надав
медичну допомогу застрахованому родичу,
або безпосередньо родичу працівника, який
самостійно власними коштами оплатив послуги медичного закладу та (або) ліки.
Розглянемо податкові наслідки за цього
варіанту ДМС, якщо родичем є член сім’ї
працівника (за ПКУ — першого ступеня
споріднення).
Важливим у цьому випадку є ступінь
споріднення між працівником-страхувальником і застрахованою за його рахунок особою. Адже з норми пп. «б» пп. 164.2.16 ПКУ
випливає, що для особи, на користь якої
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страхові внески сплачуються одним із членів
сім’ї першого ступеня споріднення, вони не
є оподатковуваним ПДФО доходом.
Нагадаємо, що членами сім’ї фізичної особи
першого ступеня споріднення за пп. 14.1.263
ПКУ вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, в т. ч. усиновлені. Інші члени сім’ї
фізичної особи вважаються такими, що мають
другий ступінь споріднення.
Сума страхового внеску сплачується підприємством страховику за рахунок належної
до виплати працівнику заробітної плати,
тобто вже після утримання з нарахованої
заробітної плати обов’язкових виплат у вигляді ЄСВ, ПДФО та військового збору. Тому
додатково утримувати ПДФО, ЄСВ і військовий збір зі страхового внеску не потрібно.
Перераховуючи страховий внесок на
підставі заяви працівника, підприємство є
посередником, тому об’єкта оподаткування
податком на прибуток у нього не буде.
Страхова виплата, що надається страховою
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компанією в разі настання страхового випадку, у двох останніх розглянутих варіантах
не оподатковується за умов, викладених у
пп. 165.1.27 ПКУ та Порядку № 997.

Бухгалтерський облік
Відповідно до Плану рахунків облік розрахунків із страховими організаціями з
індивідуального страхування персоналу
підприємства, за письмовими дорученнями,
в разі добровільного страхування ведеться на субрахунку 654 «За індивідуальним
страхуванням» рахунку 65 «Розрахунки за
страхуванням».
На думку Мінфіну (лист від 22.03.2010 р.
№ 31-34000-20-10/6144), витрати на медичне
страхування, не визначене законодавством
як обов’язкове, відображаються у складі
інших операційних витрат.

ПРИКЛАД

Оплата підприємством страхових внесків
за договором добровільного медичного страхування працівника
Підприємство уклало зі страховою компанією договір ДМС на користь свого працівника
строком на рік. Страховий внесок за договором сплачується одноразово в сумі 3000 грн.
У бухгалтерському та податковому обліку операції з перерахування підприємством
страховій компанії внесків за договором добровільного медичного страхування працівника
можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст господарської
операції

1

2

1
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Нараховано працівнику
дохід у негрошовій формі
у вигляді страхового внеску
за договором ДМС
(3000,00 1,17647)

Бухгалтерський
облік
Д-т

К-т

3

4

39

663

Сума,
грн

Податковий облік
Доходи

Витрати

5

6

7

3529,41

—

—
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ПРИКЛАД

1

2

3

4

5

6

7

2

Відображено заборгованість
підприємства перед
страховою компанією за
договором ДМС

663

654

3000,00

—

—

3

Утримано ПДФО
(3529,41 15 %)

654

641/
ПДФО

529,41

—

—

4

Перераховано страховий
внесок страховій компанії

654

311

3000,00

—

—

5

Перераховано ПДФО до
бюджету

641/
ПДФО

311

529,41

—

—

6

Відображено щомісячно
витрати звітного періоду на
ДМС працівника
(3000 12 місяців)

949

39

250,00

—

—

НОРМАТИВНА БАЗА
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ПКУ

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

ЦКУ

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон № 85

Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР.

Інструкція № 5

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

Порядок № 997

Порядок застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1
статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових виплат,
страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних
платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного
забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління, затверджений
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 24.12.2010 р. № 997.
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
c. 79
ГФСУ

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці ДФСУ
На ваші запитання відповідає Наталія КИРПА,
начальник відділу комунікацій ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Чи має право на ПСП студент,
який навчається та працює на
0,5 окладу
Студент навчається за денною формою навчання та працює на 0,5
окладу. Чи має він право на ПСП і
за яких умов?
Відповідно до пп. 169.1.3 ПКУ з
урахуванням норм абзацу першого
пп. 169.4.1 ПКУ студент має право
на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати, на ПСП у розмірі 150 % суми пільги,
яка визначена пп. 169.1 ПКУ.
Підпунктом 169.2.3 ПКУ передбачено, що
ПСП не може бути застосована до заробітної
плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з
доходами у вигляді стипендії, грошового чи
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майнового (речового) забезпечення учнів,
студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів,
військовослужбовців, що виплачуються з
бюджету. Враховуючи викладене вище, якщо
студент отримує стипендію з бюджету, то
ПСП до заробітної плати такого платника
податку не застосовується.
Якщо студент не отримує стипендію або
отримує спонсорську стипендію й одночасно
з навчанням працює та одержує заробітну
плату, він має право на застосування ПСП у
розмірі 150 % за умови, що розмір його заробітної плати на місяць не перевищує суми,
що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної
особи на 1 січня звітного податкового року,
помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2014 р. — 1710 грн).
Для того, щоб скористатися правом на
ПСП студент має надати роботодавцю довідку
з навчального закладу про те, що він там навчається та не одержує стипендію з бюджету.
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Право на ПСП у платника —
батька трьох дітей
Чи має право на ПСП платник податку, який має трьох дітей віком до
18 років, двоє з яких проживають
із дружиною від першого шлюбу? Які документи необхідні в такій ситуації ?
Порядок надання ПСП установлений
ст. 169 ПКУ. Відповідно до пп. 169.1.2
ПКУ платник податку, який утримує
двох чи більше дітей віком до 18 років, має
право на ПСП у розмірі 100 % суми пільги,
визначеній пп. 169.1.1 Кодексу, у розрахунку
на кожну таку дитину.
Податкова соціальна пільга застосовується
до доходу у вигляді заробітної плати, якщо
його розмір не перевищує суми, що дорівнює
розміру місячного прожиткового мінімуму,
чинного для працездатної особи на 1 січня
звітного податкового року, помноженого на
1,4 та округленого до найближчих 10 гривень
(у 2014 р. — 1710 грн).
Граничний розмір доходу, який дає право
на отримання ПСП одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2
та пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 Кодексу, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці
першому пп. 169.4.1 ПКУ, та кількості дітей
Згідно з п. 3 ст. 5 Порядку надання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою
КМУ від 29.12.2010 р. № 1227 (далі — Порядок № 1227), для застосування пільги з
підстав, передбачених у пп. 169.1.2 ПКУ,
платник податку, який має двох чи більше
дітей віком до 18 років, крім заяви подає
копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про
народження дитини (дітей) або документ,
що підтверджує встановлення батьківства,
чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені органом країни,
в якій іноземна фізична особа — платник
податку постійно проживав (проживала) до
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прибуття в Україну; копію рішення органу
опіки та піклування про встановлення опіки
чи піклування (якщо із заявою звертається
опікун або піклувальник).
Таким чином, якщо батько, який має
трьох дітей віком до 18 років, двоє з яких
проживають із дружиною від першого шлюбу,
бажає скористатися правом на застосування
до його доходу ПСП, визначеної пп. 169.1.2
ПКУ, то разом із поданням до підприємства
заяви щодо її застосування подаються, крім
документів, визначених у Порядку № 1227,
документи, що підтверджують факт утримання ним дітей. Такими документами можуть
бути довідка органу опіки, рішення суду або
нотаріально завірений договір між колишніми чоловіком і дружиною щодо батьківських
прав і виконання обов’язків тим із них, хто
проживає окремо від дитини, рішення суду
про аліменти.

Чи сплачувати ЄСВ під час
виплати зарплати за першу
половину місяця
Чи є базою нарахування ЄСВ сума
авансу (заробітної плати) за першу
половину місяця?
На підставі п. 1 частини першої ст. 4
Закону про ЄСВ платниками ЄСВ є
роботодавці, які використовують
працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за
цивільно-правовими договорами (крім
цивільно-правового договору, укладеного
з підприємцем, якщо виконувані роботи
(надавані послуги) відповідають видам
діяльності, за відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців).
Абзац другий частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ зобов’язує роботодавців під час
кожної виплати заробітної плати (доходу, гро-
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шового забезпечення), на суми якої (якого)
нараховується ЄСВ, одночасно з виданням
зазначених сум сплачувати нарахований
на ці виплати ЄСВ у встановленому розмірі.
Платники ЄСВ, крім платників — гірничих
підприємств, зобов’язані сплачувати ЄСВ,
нарахований за календарний місяць, не
пізніше 20 числа наступного місяця, а гірничі
підприємства — не пізніше 28 числа наступного місяця (абзац перший частини восьмої
ст. 9 Закону про ЄСВ).
Тобто за виплати авансу ЄСВ сплачується
лише в частині нарахувань, в частині утримань ЄСВ сплачується не пізніше 20 числа
(для гірничих підприємств — не пізніше
28 числа) місяця, наступного за звітним
місяцем.Отже, враховуючи зазначене, сума
заробітної плати за першу половину місяця
(аванс) є базою нарахування ЄСВ.
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заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного податкового року (у 2014 р. —
146 160,00 грн). Інші, ніж зазначені вище
оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені, надані) платнику податку, не
включаються до складу загального річного
оподатковуваного доходу, що декларується
згідно з указаним підпунктом Кодексу.
Отже, фізична особа, яка протягом року
отримувала доходи від одного податкового
агента та від надання іншій фізичній особі
майна в оренду, для визначення податкового
зобов’язання з ПДФО за ставками 15 % та/
або 17 % не перераховує податок із річної
загальної суми оподатковуваних доходів1.
Для оподаткування ПДФО сума винагороди, одержана платником податку за
договором оренди майна, підлягає оподаткуванню за ставками 15 % та/або 17 % без
зменшення такої суми на суму ЄСВ.

Чи подавати декларацію,
якщо є два джерела доходів

Оподаткування проїзних квитків

Фізична особа протягом року отримувала доходи від одного податкового
агента та від надання іншій фізичній
особі майна в оренду. Чи потрібно подавати
декларацію про майновий стан і доходи?
Якщо так, то яким чином розрахувати податкове зобов’язання з ПДФО в цій ситуації?

Підприємство передбачило колективним договором придбання проїзних квитків на проїзд у міському
пасажирському транспортні, які надаються
будь-якому працівнику під час виконання
службових обов’язків. Чи оподатковувати
їх ПДФО?

Підпунктом «є» п. 176.1 ПКУ передбачено, що платники податку зобов’язані
у встановлені строки подавати податкову декларацію за результатами податкового
(звітного) року, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи
нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у
формі заробітної плати, інших заохочувальних
та компенсаційних виплат або інших виплат і
винагород у зв’язку з трудовими відносинами
та за цивільно-правовими договорами одночасно двома або більше податковими агентами
та загальна річна сума таких оподатковуваних
доходів перевищує 120 розмірів мінімальної

Якщо специфіка роботи підприємства
вимагає для виконання службових
обов’язків переміщення працівників від одного об’єкта до іншого й умовами
трудового або колективного договору передбачено, що юридична особа за власний
рахунок купує проїзні квитки на проїзд у
міському пасажирському транспортні, які
персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм за необхідності для
виконання виробничих завдань (у зв’язку зі
специфікою роботи), то за дотримання вищезазначених умов вартість таких проїзних
квитків не буде оподатковуватися ПДФО.
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И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Отпуска и больничные
«чернобыльцам»
в вопросах-ответах

c. 82

Олена СВИНЦОВА,
головний спеціаліст відділу пільг та компенсаційних виплат
Департаменту соціального захисту громадян, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, Міністерства соціальної
політики України

ВІДПУСТКИ
та лікарняні
«чорнобильцям»
у запитанняхвідповідях
У порівнянні зі «звичайними» працівниками порядок надання
та оплати відпусток і лікарняних працівникам-«чорнобильцям»
має низку відмінностей, оскільки останні наділені гарантованими державою пільгами. Запитання, які надійшли до
редакції останнім часом на цю тему, та відповіді на них ви
знайдете в цій статті
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Чи надається додаткова відпустка
тривалістю 14 календарних днів
«чорнобильцям» на роботі за сумісництвом?
Додаткова відпустка надається за
основним місцем роботи громадян.
Відповідно до п. 5 Порядку № 936 соціальні виплати, доплати (види допомоги),
передбачені пп. 5–13 п. 4 цього Порядку
(в т. ч. оплата додаткових відпусток громадянам тривалістю 16 календарних днів
на підставі п. 22 частини першої ст. 20, п. 1
частини першої ст. 21 Закону № 796, передбачена пп. 9 п. 4 цього Порядку) провадяться
за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами — суб’єктами
підприємницької діяльності без утворення
юридичної особи, згідно з розрахунковими
даними, поданими до управлінь праці та
соціального захисту населення.
Тимчасова непрацездатність настала в період перебування застрахованої особи в додатковій
відпустці, наданій за Законом № 796. Чи
оплачувати їй листок непрацездатності?
Чи продовжується така відпустка на період
тимчасової непрацездатності?
На відміну від щорічних відпусток,
зазначена відпустка не пов’язана з
робочим процесом і надається незалежно від часу роботи на підприємстві, в
установі, організації, тобто для її отримання
не потрібен мінімальний період роботи, визначений Законом № 504, тривалістю шість
місяців. Ця відпустка не подовжується на
кількість святкових днів та в разі тимчасової
непрацездатності, не ділиться на частини, не
переноситься на наступний рік, а також за
неї не виплачується грошова компенсація.
Фінансування видатків на відшкодування
витрат на оплату додаткових відпусток, що
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надаються особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним
до категорій 1 та 2, провадиться за рахунок
видатків державного бюджету на соціальний
захист і соціальне забезпечення громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, віднесеним до
категорій 1 і 2, надаються додаткові відпустки.
Пунктом 22 частини першої ст. 20 і п. 1
частини першої ст. 21 Закону № 796 особам,
віднесеним до категорій 1 і 2 громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, державою гарантовано отримання
додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на рік.
У ст. 5 Закону № 504 сказано, що тривалість
відпусток визначається цим Законом, іншими
законами та нормативно-правовими актами
України і незалежно від режимів та графіків
роботи розраховується в календарних днях.
Отже всі законодавчі акти, якими передбачено надання відпусток у робочих днях,
мають бути приведені у відповідність до
вимог Закону № 504.
Враховуючи те, що до введення в дію Закону № 504 відпустки надавались за графіком
шестиденного робочого тижня, а вихідний
у суботу включався в тривалість відпустки, додаткова відпустка, встановлена п. 22
частини першої ст. 20 і п. 1 частини першої
ст. 21 Закону № 796, становить 16 календарних днів.
Зазначена додаткова відпустка не віднесена Законом № 504 до щорічних додаткових
відпусток, а визначена як пільга та компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Статтями 7 і 8
Закону № 504 визначено, що щорічними додатковими відпустками є відпустки за роботу
із шкідливими та важкими умовами праці,
особливий характер праці, ненормований
робочий день, інші додаткові відпустки,
передбачені законодавством.
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Отже така відпустка належить до інших
видів відпусток, установлених законодавством (частина друга ст. 4 Закону № 504).
Вона є гарантованою державою пільгою,
а тому роботодавець зобов’язаний забезпечити право працівника на неї впродовж
календарного року.
Жінка-«чорнобилець», яка перебуває
у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку,
вирішила працювати неповний робочий
день. Чи надається їй додаткова відпустка
тривалістю 14 календарних днів, якщо вона
працюватиме неповний робочий день:
• за основним місцем роботи;
• за сумісництвом (вийде на роботу
на інше підприємство (не те, де її основне
місце роботи) підробляти під час відпустки
для догляду за дитиною)?
Жінка, віднесена до постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, працюючи неповний робочий
день, матиме право на додаткову відпустку
тривалістю 16 календарних днів лише за
основним місцем роботи.
Пунктом 22 частини першої ст. 20 і п. 1
частини першої ст. 21 Закону № 796 особам,
віднесеним до категорій 1 та 2 громадян,
постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, державою гарантовано отримання
додаткової відпустки із збереженням заробітної
плати строком 16 календарних днів на рік.
Зазначена додаткова відпустка не віднесена
Законом № 504 до щорічних додаткових відпусток, а визначена як пільга та компенсація
за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи, та належить до інших
видів відпусток, установлених законодавством
(частина друга ст. 4 Закону № 504).
На відміну від щорічних відпусток, зазначена відпустка не пов’язана з робочим процесом і надається незалежно від часу роботи
на підприємстві, в установі, організації, тобто
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для її отримання не потрібен мінімальний
період роботи, визначений Законом № 504.
Разом із тим відповідно до п. 5 Порядку № 936 соціальні виплати, доплати (види
допомоги), передбачені пп. 5–13 п. 4 цього
Порядку (в т. ч. оплата додаткових відпусток громадянам строком 16 календарних
днів), провадяться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами,
установами, організаціями та фізичними
особами — суб’єктами підприємницької
діяльності без утворення юридичної особи.
Хто оплачує лікарняні та допомогу
по вагітності та пологах жінкам«чорнобильцям» категорій 1–4:
ФСС з ТВП чи бюджет?
На підставі ст. 253 КЗпП особи, які
працюють за трудовим договором
(контрактом) на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Застрахованій особі в разі
настання страхового випадку виплачується
матеріальне забезпечення у вигляді допомоги
по тимчасовій втраті працездатності.
Підставою для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності
(ст. 51 Закону № 2240). Для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності
в розмірі 100 % середньої заробітної плати
(доходу) застраховані особи додають копії
посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу. Громадянам, віднесеним до категорії 1, допомога по тимчасовій
непрацездатності виплачується в розмірі
100 % середньої заробітної плати незалежно
від безперервного стажу роботи (п. 1 частини
першої ст. 20 Закону № 796).
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 21,
п. 1 частини першої ст. 22, п. 1 частини
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першої ст. 23 Закону № 796 громадянам,
віднесеним до категорій 2, 3 та 4, надається
пільга, передбачена п. 8 частини першої
ст. 20 Закону № 796. Слід ураховувати, що
частиною третьою ст. 23 Закону № 796 визначено, що всі компенсації та пільги, передбачені цією статтею, надаються громадянам,
яких віднесено до постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи категорії 4, на
час постійного проживання або постійної
роботи чи постійного навчання в зоні посиленого радіоекологічного контролю.
На підставі п. 2 частини першої ст. 30
Закону № 796 передбачено видачу й оплату
листків непрацездатності для догляду за потерпілою дитиною віком до 14 років у розмірі
100 % заробітку незалежно від безперервного
стажу роботи за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з
батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина
потребує нагляду батьків згідно з висновком
лікарської консультаційної комісії медичного
закладу, в якому дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку.
Пунктом 10 частини першої ст. 30 Закону № 796 передбачено надання жінкам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами тривалістю 90 календарних днів
до пологів і 90 календарних днів після пологів, яка обчислюється сумарно та надається

жінкам повністю незалежно від кількості
днів, фактично використаних до пологів, з
оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи.
Підставою для надання відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами жінкам, віднесеним до
осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської
катастрофи, є листок непрацездатності, виданий за місцем медичного спостереження,
на 180 календарних днів, починаючи з 27-го
тижня вагітності.
Витрати, пов’язані з оплатою особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності, листків непрацездатності за період лікування
в санаторіях, виплати понад установлені
законодавством розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності (в т. ч. допомоги
по догляду за хворою дитиною), вагітності
та пологах здійснюються підприємствами за
рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, пов’язаними з народженням та
похованням (п. 8 Порядку № 936).
Мінсоцполітики відшкодовує ФСС з ТВП
зазначені витрати за рахунок видатків державного бюджету на соціальний захист і соціальне
забезпечення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

НОРМАТИВНА БАЗА

ZP_1_2015_1_1.indd 85

Закон № 796

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХII.

Закон № 504

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Закон № 2240

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 936

Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою КМУ
від 20.09.2005 р. № 936.
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12

35

Галина Казначей

Инвалиды на предприятии: нюансы трудоустройства,
льготы и оплата труда

Станислав Соломонов

Документирование аттестации рабочих мест

1

33

Светлана Меренкова

Госинспекция по вопросам труда: полномочия и
обязанности

1

38

Лидия Черкасова

Заполняем отчет по труду по ф. № 1-ПВ (месячная)

1

43

Лидия Черкасова

Заполняем отчет о количестве работников по ф. 6- ПВ
(годовая)

1

47

Станислав Соломонов

Аттестация рабочих мест: примеры документов

2

16

Станислав Соломонов

Суммированный учет рабочего времени: нормы рабочего
времени

2

20

Елена Ракитская

Определение количества работников в эквиваленте полной
занятости

2

41

Станислав Соломонов

Суммированный учет рабочего времени: особенности
организации и оплаты труда

3

35

Лидия Черкасова

Заполнение отчета по труду по форме № 1-ПВ
(квартальная)

3

42

Организация и администрирование труда
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Светлана Меренкова

Коллективные договоры: коротко о главном

3

49

Станислав Соломонов

Суммированный учет рабочего времени: документальное
оформление оплаты труда

4

37

Евгений Губа

Ненормированный рабочий день: легитимность введения

4

49

Станислав Соломонов

Суммированный учет рабочего времени: введение и
установление

5–6

41

Станислав Соломонов

Суммированный учет рабочего времени:
функционирование и отмена

7

38

Светлана Меренкова

Трудовые книжки: что проверяет инспекция по вопросам
труда

7

45

Елена Морева

Бухгалтерская служба в вузах сквозь призму новых
нормативов

7

50

Станислав Соломонов

Суммированный учет рабочего времени: документальное
оформление и его отмена

8

36

Станислав Соломонов

Установление нормативной численности работников
кадровой службы

9

48

Виктория Галкина

Трудоустройство иностранцев, лиц без гражданства,
беженцев и переселенцев с оккупированных территорий

9

54

Станислав Соломонов

Установление нормативной численности работников
кадровой службы: документальное оформление

10

27

Елена Морева

Штатное расписание высшего учебного заведения

10

41

Людмила Богуш-Данд

Пять главных принципов эффективного распределения
рабочего времени

10

46

Станислав Соломонов

Классификатор профессий: реализация изменений

11

38

30.12.2014 16:48:24

88

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Автор

Статья

Журнал
№

с.

Татьяна Бочкарева

Статотчетность по труду: изменения-2015

11

47

Станислав Соломонов

Организация дежурства на предприятии

12

40

Виктория Галкина

Составляем график ежегодных отпусков

12

51

Ирина Красовская

Форма имеет значение или выдаем справки о зарплате
правильно

12

57

Людмила Богуш-Данд

Минута не воробей, вылетит — не поймаешь

12

66

январь

1

56

февраль

2

51

март

3

54

апрель

4

55

май

5–6

55

июнь

5–6

55

июль

7

62

август

8

53

сентябрь

9

61

октябрь

11

50

ноябрь

12

68

декабрь

12

68

Оплата труда
Нина Подлужная

Порядок индексации доходов в 2014 г. на примере по месяцам:

Евгений Губа

Сверхурочные работы: сфера применения и оплата

2

55

Евгений Губа

Сверхурочные работы: порядок привлечения и оплата

3

57

Елена Морева

Как компенсировать увеличение объема работы
заведующего библиотекой

3

64

Галина Казначей

Гарантии для работников, привлеченных на учебные сборы,
и мобилизованных

4

62

Валерия Линевич

Зарплата в иностранной валюте: кто имеет право на
получение

4

66

Елена Морева

Изменения в оплате труда педработников по итогам
аттестации

4

68

Евгений Губа

Выходное пособие: кому, когда и сколько

5–6

60

Сергей Коваленко

New-выборы: оплачиваем работу по old-методам

5–6

67

Елена Морева

Оплата труда медицинской сестры общеобразовательного
учебного заведения

5–6

72

Галина Казначей

Учебные сборы и мобилизация: актуальные вопросы

5–6

76

Елена Лесникова

Премии: учитываем при расчете отпускных

7

65

Евгений Губа

Отчисления и удержания из зарплаты: когда и сколько
можно

7

70

Богдан Дутковский

«Заблокирован» банковский счет: как выплатить зарплату

7

79
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Нина Подлужная

Индексация и компенсация денежных доходов населения

7

55

Нина Подлужная

Индексация денежных доходов: фиксированная сумма

8

56

Елена Морева

Доплата заместителю директора по хозяйственной работе

8

60

Елена Лесникова

Премии: учитываем при расчете больничных

8

62

Станислав Соломонов

Доплата за ведение воинского учета на предприятии

8

70

Елена Морева

Какую из двух занимаемых должностей выбрать основной

9

65

Евгений Губа

Работник-донор: льготы и гарантии

9

69

Ирина Красовская

Печальные формальности, или как прекратить трудовые
отношения с умершим работником

10

51

Мария Дмитрук

Доплаты за работу в вечернее и ночное время

11

53

Елена Морева

Надбавка за выслугу лет педагогу

11

58

Елена Ткаченко

Средняя зарплата за два месяца: исчисляем правильно

11

60

Елена Лесникова

Возврат выходного пособия

11

67

Елена Морева

Выплата единовременной помощи молодым специалистам

12

72

Учет и налоги
Мария Дмитрук

Налогообложение дивидендов НДФЛ

2

64

Ирина Красовская

Подарки к 8 Марта, или сколько женщинам стоит внимание
работодателя

3

72

Ольга Саражинская

Создание и деятельность комиссии (уполномоченного) по
соцстрахованию

3

95

Ирина Красовская

Такой непростой простой: расставляем точки над «і»

4

73

Ирина Красовская

Здоровье превыше всего, или о лечебнопрофилактическом питании работников

5–6

79

Ирина Красовская

Спецодежда: порядок обеспечения и учета

7

82

Евгений Губа

Отчисления и удержания из зарплаты: когда и сколько можно

8

75

Ирина Красовская

Форменная и фирменная одежда: обеспечение и
налогообложение

9

78

Евгений Губа

Обеспечение работников жильем за счет работодателя:
две ситуации

10

62

Светлана Щербина

Отражение в учете выплат за неотработанное время

10

68

Мария Дмитрук

Обучение работников за счет предприятия

10

71

Ирина Красовская

Аренда автомобиля у работника

11

69

Елена Лесникова

Суточные расходы: устанавливаем и определяем размер

11

76

Ирина Песоцкая

Компенсация за использование личного автомобиля в
служебных целях

12

75

Мария Дмитрук

Расходы на мобильную связь и НДФЛ

12

80

1

69

Пенсионное обеспечение
Ольга Саражинская
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Татьяна Моисеенко

Начисление ЕСВ и его отражение в отчетности на
примерах

1

75

Ольга Саражинская

Проверки расходования средств Фонда социального
страхования по временной утрате трудоспособности:
проведение и типичные нарушения

2

75

Ольга Саражинская

Листок нетрудоспособности как первичный документ
бухучета на предприятии

4

84

Валентина
Боршовская

Отражение в отчетности дополнительного листка
нетрудоспособности

4

91

Ольга Саражинская

Листок нетрудоспособности как первичный документ
бухучета: особые отметки

5–6

104

Валентина
Боршовская

Максимальная величина базы ЕСВ: заполняем таблицу 6

5–6

112

Валентина
Боршовская

Работник сменил основное место работы: заполняем
таблицы 5 и 6 отчета по ЕСВ

5–6

115

Валентина
Боршовская

Работник «призван в армию»: как заполнить отчетность по
ЕСВ

5–6

119

Елена Счастливая

Досрочный выход на пенсию государственных служащих

5–6

126

Ольга Саражинская

Листок нетрудоспособности как первичный документ
бухучета: заполнение на предприятии

7

94

Елена Счастливая

В Классификаторе профессий нет должности: назначат ли
пенсию

7

99

Ольга Саражинская

Оплата больничного вследствие бытовой травмы

8

86

Галина Казначей

Пособие на погребение: выплата и налогообложение

8

92

Валентина
Боршовская

Заполнение отчетности по ЕСВ: отдельные вопросы

8

98

Ольга Саражинская

Исчисление средней зарплаты для оплаты временной
нетрудоспособности

9

90

Светлана Меренкова

«Декретный отпуск»: гарантии беременным женщинам

10

84

Ольга Саражинская

Особые случаи расчета «декретных»

10

91

Ольга Саражинская

Совместители: выплата матобеспечения за счет
ФСС по ВПТ

11

86

Валентина
Боршовская

Отчетность по ЕСВ: исправление ошибок

11

93

Елена Счастливая

Назначение пенсии: новое в подаче документов

11

97

Ольга Саражинская

Заполняем оборотную сторону больничного: пошаговая
инструкция

12

91

Валентина
Боршовская

Трудовые отношения с матерями: заполнение таблицы 5

12

98
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(по рубрикам)
Вопрос

Журнал
№
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Определение возраста ребенка для предоставления дополнительного социального
отпуска

1

14

Болезнь во время дополнительного социального отпуска

1

16

Предоставление отпуска работникам, работающим на территориях радиоактивного
загрязнения

1

61

Выплата компенсации за неиспользованные дни отпусков без увольнения

3

12

Продолжительность отпуска для работника-иностранца

3

13

Отпуск во время сезонной работы

3

19

Как предоставить отпуск в связи с обучением

4

15

Как предоставляется отпуск за ненормированный рабочий день

4

16

Болезнь во время дополнительного социального отпуска

5–6

22

Дополнительный социальный отпуск матери двоих детей

5–6

24

Ежегодный отпуск «декретчицы», работающей неполный рабочий день

5–6

26

Редакционная телефонная линия «Вопрос-ответ»
Отпуска
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Продолжительность отпуска женщины-преподавателя, имеющей двоих детей до 15 лет

7

13

Дополнительный социальный отпуск работницы, имеющей родного ребенка и
ребенка под опекой

7

14

Учебный отпуск заканчивается позже даты увольнения в связи с сокращением штата

7

14

Дополнительный социальный отпуск матери двух детей во время пребывания в
отпуске по уходу за ребенком

7

15

Право на отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего дня

7

15

Деление ежегодного дополнительного отпуска на части

7

15

Отпуск за особый характер труда операторам ЭВМ

7

17

Продолжительность дополнительного отпуска при увольнении работника

7

17

Право на ежегодный дополнительный отпуск за работу с копировальным аппаратом

7

18

Договор ГПХ и отпуск

7

19

Предоставление отпуска при работе по совмещению

7

20

Ограничение продолжительности ежегодного отпуска

7

20

Как предоставить отпуск работнику, ребенок которого поступает в вуз

7

22

Можно ли отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, если на предприятии
нет работы

8

8

Нужно ли медицинское заключение для оформления отпуска по уходу за ребенком
до достижения им шестилетнего возраста

8

9

Включается ли пособие по беременности и родам в расчет отпускных

8

11

Начисление отпускных, если на расчетный период приходится отпуск по уходу за
ребенком

8

16

Включение оплаты за время обучения в расчет средней заработной платы

8

18

30.12.2014 16:48:24

92

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Вопрос

Журнал
№

с.

Предоставление ежегодного основного отпуска после отпуска по уходу за ребенком

8

19

Расчет отпускных, если в расчетном периоде есть «декретный» отпуск

8

20

Можно ли выплатить работнику отпускные после окончания отпуска

9

15

Удержание излишних отпускных

9

17

Можно ли компенсировать дополнительный отпуск

11

9

Оплачивать ли больничные студенту-заочнику

11

9

Отзыв из отпуска

12

10

Несвоевременная выплата отпускных в случае увольнения работника

12

12

Как в таблице 6 отобразить болезнь во время отпуска

12

14

Временная нетрудоспособность, пособие по беременности и родам
Болезнь во время дополнительного социального отпуска

1

16

Оплата больничного во время отпуска

1

88

Выплата пособия на погребение

1

66

Удержания из «декретного» пособия

1

66

Больничный по уходу за ребенком, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

2

72

Выдача листка нетрудоспособности женщине, находящейся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет

3

13

Начисление пособия по беременности и родам, если «декретный» отпуск начался во
время ежегодного

3

14

Начисление больничных во время простоя

3

16

Учитывается ли средняя зарплата за дни донорства при расчете больничных

8

7

Расчет средней заработной платы для выплаты пособия по беременности и родам

8

15

Нужно ли возвращать часть пособия по беременности и родам, если работница
увольняется в период «декретного» отпуска

9

16

Оплата больничного работнику, который работает на полторы ставки

9

96

Оплата больничного работнику — члену избирательной комиссии

9

98

Особенности оплаты листка нетрудоспособности инвалида

9

99

Как оплачивать листок нетрудоспособности при выполнении общественных работ
временного характера

10

12

Как оформить декретный отпуск в период отпуска по уходу за ребенком

11

14

Начисление больничных переведенному работнику

11

17

Как аспиранту оформить отпуск по беременности и родам

11

99

Больничный для ухода за больным ребенком во время отпуска

12

9

На каком счету отображать больничные

12

13

Сроки выплаты пособия по временной нетрудоспособности

12

13

Как в таблице 6 отобразить болезнь во время отпуска

12

14

Право на НСЛ одинокой матери

1

15

Как облагаются доходы работника-нерезидента

1

63

НДФЛ
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НСЛ при работе неполное рабочее время

1

64

Облагается ли НДФЛ компенсация за использование автомобиля

1

64

Включение зарплаты в доход предпринимателя

1

65

Начисление ЕСВ на материальную помощь

1

65

Налогообложение расходов на питание

2

74

Отображение новогодних подарков от ФСС по ВПТ в ф. № 1ДФ

2

74

По итогам перерасчета обнаружена недоплата налога уволенным работником

3

93

Кто представляет расчет по ф. № 1ДФ за обособленные подразделения

3

94

Налогообложение подарочных сертификатов

4

11

Отражение стоимости спецодежды в расчете по ф. № 1ДФ

4

12

Налогообложение доходов работников представительств

4

80

Оплата стоимости мобильных производственных расходов

4

81

Какие документы требовать от предпринимателей, чтобы не удерживать НДФЛ

5–6

23

Налогообложение выходного пособия

5–6

25

Нужно ли подавать декларацию за сданное вторсырье

5–6

98

Нужно ли подавать декларацию директору-нерезиденту

5–6

98

Как выплатить помощь при отсутствии паспорта и справки

5–6

99

Облагаются ли НДФЛ представительские расходы

5–6

100

Изменение размера налоговой социальной льготы

7

18

Проезд на такси в командировке

7

21

Как прекратить предпринимательскую деятельность на территории временно
оккупированной АР Крым

7

91

Является ли стоимость выданной безвозмездно трудовой книжки дополнительным
благом

8

10

Удержание НДФЛ с зарплаты, которая выплачивается по решению суда

9

87

Включается ли скидка в доход работника

9

87

Как удерживать НДФЛ, если зарплата начисляется и выплачивается в иностранной
валюте

9

88

Как внести исправления в декларацию о доходах

9

88

Как отразить НДФЛ с аванса в ф. № 1ДФ

9

89

Как удерживать НДФЛ с больничных за счет ФСС по ВПТ

10

76

Является ли объектом обложения НДФЛ сумма сверхнормативных суточных
расходов

10

77

Особенности взимания военного сбора

10

78

Облагается ли НДФЛ гарантийный платеж по договору аренды

11

10

Облагать ли НДФЛ стоимость обучения, если работника сокращают

11

82

Налогообложение стоимости участия работника в заграничном семинаре

11

83

Кто облагает компенсацию за неиспользованный отпуск в случае перевода
работника

11

83
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Является ли дополнительным благом стоимость услуг по изготовлению зарплатной
карточки

11

84

Особенности взимания военного сбора

11

85

Облагается ли НДФЛ стоимость вакцинации

12

88

Облагается ли НДФЛ стоимость страхования водителей

12

89

Облагается ли НДФЛ сумма коммунальных платежей по договору аренды

12

89

Применяется ли НСЛ к больничным

12

90

Ответственность за несвоевременное представление отчетности по ЕСВ

1

16

Уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование

1

17

Отражение в таблицах 5 и 6 выплат по договору гражданско-правового характера

1

60

Какую категорию указывать в отчете по ЕСВ в случае увольнения женщины,
находящейся в отпуске по уходу за ребенком

4

81

Начисление ЕСВ на материальную помощь

2

73

Начисляется ли ЕСВ на сумму компенсации за использование личного автомобиля

5–6

19

Налогообложение выходного пособия

5–6

25

ЕСВ

Нужно ли уплачивать ЕСВ за работающих пенсионеров

5–6

100

Как долго проставлять отметку о вновь созданном рабочем месте

5–6

101

8

85

12

101

Оплата времени простоя работника, работающего неполный рабочий день

2

14

Как в положении о командировке закрепить работу в выходные

2

15

Начисляется ли ЕСВ на компенсацию за использование работником личного
легкового автомобиля
Отображение среднего заработка мобилизованных в таблице 6
Организация и оплата труда, социальное обеспечение

Можно ли выдать трудовую книжку другому лицу — не ее владельцу

3

11

Действия предприятия в случае увольнения «алиментщика»

3

14

Можно ли включать в состав расходов сумму пособия в связи с выходом на пенсию

3

15

Расчет среднемесячного числа рабочих дней для выходного пособия

3

17

Расчет средней заработной платы для выходного пособия

3

18

Оплата ученому секретарю вуза

4

10

Как рассчитать выходное пособие при увольнении работника в связи с
сокращением штата

4

13

Как оплатить время повышения работником квалификации

4

17

Как осуществлять удержания по исполнительному листу

4

18

Начисление зарплаты работникам, получающим месячные оклады, при
суммированном учете рабочего времени

4

59

Как оплатить работу за время подмены отсутствующего в смене

4

60

Установление должностного оклада главному бухгалтеру учреждения
здравоохранения

4

82
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Направление совместителя на курсы повышения квалификации
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№

с.

5–6

20

Как оплачивать работу за время дежурства

5–6

23

Особенности заполнения некоторых строк ф. № 1-ПВ (квартальная)

5–6

102

Заполнение раздела VIІ ф. № 1-ПВ (квартальная)

5–6

103

Право педагогов и медперсонала на пенсию по выслуге лет

5–6

128

Право газосварщиков и электросварщиков на пенсию по возрасту на льготных условиях

5–6

129

Право ученых на пенсию

5–6

130

Справка о зарплате в случае увольнения

5–6

131

Должен ли пенсионер сообщать ПФУ о своем трудоустройстве

7

101

Допускается ли перевод на другую должность во время декретного отпуска

8

10

Как быть, если работник заболел в день возвращения из командировки

8

12

Как принять на работу неработающую женщину, имеющую ребенка в возрасте до
трех лет

8

13

Оплачивать ли работнику дни прохождения медобследования по направлению
военкомата

8

17

Оформление штатного расписания, если размеры должностных окладов привязаны
к валюте

8

17

Как в Отчете по труду откорректировать данные о мобилизованных работниках

8

84

Дополнительная льгота для работника, должность которого сокращают

9

16

О доплате за использование дезинфицирующих средств

10

13

О размере оплаты за работу в выходной

10

14

Прием на работу внештатного работника

10

16

Назначение пенсий водителям грузовых автомобилей

10

100

Удерживать ли военный сбор с доходов практикантов

11

8

Можно ли отнести к выполнению норматива инвалида, работающего на нескольких
предприятиях

11

11

Удерживать ли алименты у работника, который увольняется и взял отпуск наперед

11

12

Как выплачивать премию работнику, которому был объявлен выговор

11

13

Как удерживать алименты при наличии задолженности

11

15

Как определять размер средней заработной платы мобилизованным работникам

11

16

Сколько штрафов предусмотрено за неоднократную задержку выплаты зарплаты

12

6

Может ли у директора предприятия зарплата быть меньше, чем у других работников

12

7

Может ли основатель общества безвозмездно выполнять обязанности директора

12

8

Можно ли выплатить зарплату заранее

12

8

Возложение обязанностей временно отсутствующего работника на руководителя
другого отдела

12

11

Внедрение работ разъездного характера

12

12

Как определить срок выплаты заработной платы

12

13

Предусмотрена ли ответственность за отсутствие трудового договора

12

90

Назначение пенсии заместителю директора лицея

12

101
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Журнал
№
с.

Индексация доходов
Как определить базовый месяц, если зарплата уменьшена
1
2
Индексация зарплаты в случае перевода работников
Базовый месяц, если зарплата увеличена, а премия уменьшена
4
Базовый месяц для женщины, вышедшей из отпуска по уходу за ребенком
4
Индексация доходов при неполном рабочем времени
4
Индексация доходов при неполном рабочем времени
5–6
Исчисление величины прироста индекса потребительских цен для индексации зарплаты
7
Индексация зарплаты при неполном рабочем времени
8
Индексация доходов совместителей
9
Подлежат ли индексации суммы алиментов
9
Индексировать ли зарплату в месяце увольнения
11
Индексация зарплаты, если установлена надбавка
11
Индексация денежных доходов в случае изменения формы оплаты труда
12
Индексация денежных доходов в случае установления «сезонной» надбавки
12
Индексация денежных доходов в случае перевода работника на 0,5 оклада
12
ТЕМЫ ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ С ГОСОРГАНАМИ
Министерство доходов и сборов/Государственная фискальная служба Украины
Перерасчет НДФЛ за 2013 г.
1
3
Декларирование доходов — 2013
Декларирование доходов — 2013
4
Уплата единого взноса
5–6
Взимание НДФЛ
7
Налогообложение доходов, в т. ч. пассивных, начисленных в пользу физических лиц
8
Заполнение налогового расчета по ф. № 1ДФ
9
Взимание НДФЛ и военного сбора
11
Пенсионный фонд Украины
Заполнение отчетности по ЕСВ
9
11
Заполнение отчетности по ЕСВ

59
54
58
58
59
58
64
59
64
64
10
52
71
71
71

23
20
20
27
24
21
25
18
19
25

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ (по издателям)
Название документа

Журнал
№

с.

О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для
экономического роста в Украине | Закон Украины от 27.03.2014 г. № 1166-VII

5–6

86

Об отпусках | Закон Украины от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР

5–6

132

9

45

ЗАКОНЫ УКРАИНЫ

О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете
Украины на 2014 год» | Закон Украины от 31.07.2014 г. № 1622-VII (извлечение)
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9

86

Порядок исчисления средней заработной платы | Постановление КМУ от
08.02.1995 г. № 100

2

82

Изменения, вносимые в Порядок проведения индексации денежных доходов
населения | Постановление КМУ от 29.01.2014 г. № 36

3

67

Методические рекомендации по применению суммированного учета рабочего
времени | Приказ Минтруда и социальной политики Украины от 19.04.2006 г. № 138

2

47

Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания |
Приложение № 3 к постановлению Государственного комитета Совета Министров СССР
по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 07.01.1977 г. № 4/П-1

5–6

89

Порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых
продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями
труда питания | Постановление Государственного комитета СССР по труду
и социальным вопросам и Президиума Всесоюзного центрального совета
профессиональных союзов от 16.12.1987 г. № 731/П-13

5–6

93

Перечень химических веществ, при работе с которыми в профилактических
целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых
продуктов | Приложение к постановлению Государственного комитета СССР по
труду и социальным вопросам и Президиума Всесоюзного центрального совета
профессиональных союзов от 16.12.1987 г. № 731/П-13

5–6

94

Относительно восстановления на работе работников, уволенных в связи с
мобилизацией | Разъяснение Государственной инспекции Украины по вопросам труда
от 17.06.2014 г.

8

33

О работе молодежи до 18 лет и студентов | Письмо Министерства социальной
политики Украины от 04.09.2013 г. № 697/021/106-13

10

23

Об увольнении работника за прогул | Письмо Министерства социальной политики
Украины от 10.06.2014 г. № 214/13/116-14

10

24

О предоставлении дополнительного отпуска одинокой матери | Письмо
Министерства социальной политики Украины от 30.05.2014 г. № 193/13/123-14

10

25

О начислении среднего заработка мобилизованным работникам | Письмо
Министерства социальной политики Украины от 11.08.2014 г. № 1146/13/84-14

10

59

Об учете премий при оплате командировки | Письмо Министерства социальной
политики Украины от 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14

10

60

О начислении компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении |
Письмо Министерства социальной политики Украины от 08.05.2013 р. № 498/13/84-13

10

61

Нормы рабочего времени на 2015 год | Приложение к письму от 09.09.2014 г.
№ 10196/0/14-14/13

10

101

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие
законодательные акты Украины | Закон Украины от 31.07.2014 г. № 1621-VII
(извлечение)
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Относительно системы персонифицированного учета | Письмо Пенсионного
фонда Украины от 16.07.2014 г. № 18834/05-10

8

101

О начислении и отражении в отчетности по ЕСВ сумм среднего заработка
мобилизованным работникам | Письмо Государственной фискальной службы
Украины, Пенсионного Фонда Украины от 22.07.2014 г. № 127/7/99-99-17-03-01-17,
№ 19426/05-10

9

46

Справочник признаков доходов физических лиц | Приказ Миндоходов от
21.01.2014 г. № 49

3

80

О начислении и отражении в отчетности по ЕСВ сумм среднего заработка мобилизованным работникам | Письмо Государственной фискальной службы Украины, Пенсионного Фонда Украины от 22.07.2014 г. № 127/7/99-99-17-03-01-17, № 19426/05-10

9

46

О документе, подтверждающем призыв по мобилизации и прохождение военной
службы | Письмо Министерства обороны Украины от 21.08.2014 г. № 322/2/7142

10

26

О типовых штатных нормативах высших учебных заведений I–II уровней аккредитации | Письмо Министерства образования и науки Украины от 01.08.2014 г.
№ 1/11-12335

10

49

Учет выплат согласно Инструкции по статистике заработной платы в расчете
средней зарплаты

4

95

Нормы рабочего времени на 2015 г.

10

101

январь

1

57

февраль

2

52

март

3

55

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ

ДРУГИЕ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации
доходов в 2014 г. по месяцам:

апрель

4

56

май

5–6

56

июнь

5–6

56

июль

7

63

август

8

54

сентябрь

9

62

октябрь

11

51

ноябрь

12

69

декабрь

12

69
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 09.09.2014 р. № 10196/0/14-14/13
Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2015 р.
Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід
керуватися нижчезазначеним.
Як передбачено частиною першою ст. 50
КЗпП, нормальна тривалість робочого часу
працівників не може перевищувати 40 годин
на тиждень.
Підприємства і організації при укладенні
колективного договору можуть встановлювати
меншу норму тривалості робочого часу, ніж
передбачено в частині першій цієї статті. При
встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці
в цьому випадку має провадитись за повною
тарифною ставкою, повним окладом.
Відповідно до частини першої ст. 51 КЗпП
скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років — 36
годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років
(учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в
період канікул) — 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від
навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу,
передбаченої в абзаці першому цього пункту
для осіб відповідного віку;
2) для працівників, зайнятих на роботах
з шкідливими умовами праці, — не більш як
36 годин на тиждень.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад
зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає
право на скорочену тривалість робочого часу,
затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 21.02.2001 р. № 163.
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Крім того, законодавством встановлюється
скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів
та інших).
Скорочена тривалість робочого часу може
встановлюватись за рахунок власних коштів
на підприємствах і в організаціях для жінок,
які мають дітей віком до 14 років або дитинуінваліда.
Згідно зі ст. 69 Господарського кодексу
України підприємство самостійно встановлює
для своїх працівників скорочений робочий день
та інші пільги.
При розрахунку балансу робочого часу слід
мати на увазі, що згідно зі ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП)
тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у ст. 51 КЗпП, скорочується
на одну годину як при п’ятиденному, так і при
шестиденному робочому тижні, а напередодні
вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати
п’яти годин.
Відповідно до ст. 73 КЗпП у 2015 р. на підприємствах, в установах, організаціях робота
не проводиться у такі святкові і неробочі дні:
1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
12 квітня — Пасха (Великдень);
1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
9 травня — День Перемоги;
31 травня — Трійця;
28 червня — День Конституції України;
24 серпня — День незалежності України;
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Згідно з частиною третьою ст. 67 КЗпП у
випадку, коли святковий або неробочий день
(ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний день
переноситься на наступний після святкового
або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного
робочого тижня з вихідними днями у суботу
та неділю у 2015 р. вихідний день у неділю
8 березня має бути перенесений на понеділок
9 березня, вихідний день у неділю 12 квітня
має бути перенесений на понеділок 13 квітня,
вихідний день у суботу 2 травня має бути перенесений на понеділок 4 травня, вихідний день
у суботу 9 травня має бути перенесений на
понеділок 11 травня, вихідний день у неділю
31 травня має бути перенесений на понеділок
1 червня, вихідний день у неділю 28 червня
має бути перенесений на понеділок 29 червня.
Як правило, з метою створення сприятливих
умов для святкування, а також раціонального
використання робочого часу, розпорядженнями
Кабінету Міністрів України рекомендується
переносити робочі дні для працівників, яким
встановлено п’ятиденний робочий тиждень
з двома вихідними днями у суботу та неділю.
У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження
має рекомендаційний характер, рішення про
перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу
чи іншого розпорядчого документу.
Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості
робочого часу у місяцях, в яких запроваджено
перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо
надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у зв’язку перенесенням
робочих днів графіку роботи підприємства.
При цьому слід мати на увазі, що у разі
перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний
день, для збереження балансу робочого часу
за рік тривалість роботи у цей перенесений
робочий день має відповідати тривалості передЗаступник Міністра
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святкового робочого дня, як це передбачено
ст. 53 КЗпП.
Законодавством не встановлено єдиної
норми тривалості робочого часу на рік. Ця
норма може бути різною залежно від того, який
робочий тиждень установлений на підприємстві
(п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість
щоденної роботи, коли встановлені вихідні
дні, а тому на підприємствах, в установах і
організаціях норма тривалості робочого часу
на рік визначається самостійно з дотриманням
вимог ст. 50–53, 67 і 73 КЗпП.
Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2015 р. (додається),
розрахованої за календарем п’ятиденного
робочого тижня з двома вихідними днями в
суботу та неділю при однаковій тривалості часу
роботи за день впродовж робочого тижня та
відповідним зменшенням тривалості роботи
напередодні святкових та неробочих днів.
За зазначених умов, залежно від тривалості
робочого тижня, норма робочого часу на 2015 р.
становитиме:
— при 40-годинному робочому тижні —
2004,0 години;
— при 39-годинному робочому тижні —
1957,8 годин;
— при 38,5-годинному робочому тижні —
1932,7 годин;
— при 36-годинному робочому тижні —
1807,2 годин;
— при 33-годинному робочому тижні —
1656,6 годин;
— при 30-годинному робочому тижні —
1506,0 годин;
— при 25-годинному робочому тижні —
1255,0 годин;
— при 24-годинному робочому тижні —
1204,8 годин;
— при 20-годинному робочому тижні —
1004,0 годин;
— при 18-годинному робочому тижні —
903,6 годин.
В. Ярошенко
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9
11
20

1 (6)

156,0 156,0 163,8
154,0 154,0 161,7
144,0 144,0 151,2
132,0 132,0 138,6
120,0 120,0 126,0
100,0 100,0 105,0
96,0
80,0
72,0

Кількість днів, робота в які
не проводиться

Кількість робочих днів

Кількість днів, що передують
святковим та неробочим, у які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні
зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується
тривалість робочого дня)

40-годинному робочому тижні

39-годинному робочому тижні

38,5-годинному робочому
тижні

4

5

6

7

8

9

10 36-годинному робочому тижні

11 33-годинному робочому тижні

12 30-годинному робочому тижні

13 25-годинному робочому тижні

14 24-годинному робочому тижні

15 20-годинному робочому тижні

16 18-годинному робочому тижні

—

21

10

9

1 (30)

21

9

8

1 (12)

30

Квітень

1 (8)

18

13

9

4 (1,
2, 9,
31)

31

Травень

—

20

10

9

1 (28)

30

Червень

—

23

8

8

—

31

Липень

—

20

11

10

1 (24)

31

72,0

80,0

96,0

75,6

84,0

100,8

159,0 160,0 168,0

—

22

9

9

—

31

—

21

9

9

—

30

75,6

84,0

100,8

105,0

64,8

72,0

86,4

90,0

72,0

80,0

96,0

82,8

92,0

110,4

72,0

80,0

96,0

79,2

88,0

79,2

88,0

75,6

84,0

105,6 105,6 100,8

100,0 115,0 100,0 110,0 110,0 105,0

126,0 108,0 120,0 138,0 120,0 132,0 132,0 126,0

138,6 118,8 132,0 151,8 132,0 145,2 145,2 138,6

151,2 129,6 144,0 165,6 144,0 158,4 158,4 151,2

161,7 138,6 154,0 177,1 154,0 169,4 169,4 161,7

163,8 140,4 156,0 179,4 156,0 171,6 171,6 163,8

167,0 143,0 160,0 184,0 160,0 176,0 176,0 168,0

—

22

8

8

—

30

4

251

114

104

10

365

82,8

92,0

903,6

1004,0

110,4 1204,8

115,0 1255,0

138,0 1506,0

151,8 1656,6

165,6 1807,2

177,1 1932,7

179,4 1957,8

183,0 2004,0

1 (31)

23

8

8

—

31

Сер- Вере- Жов- Лис- Гру2015 р.
пень сень тень топад день

Норма тривалості робочого часу в годинах при:

—

20

8

8

1 (8)

Кількість вихідних днів

—

3

2
(1, 7)

31

Березень

Кількість святкових днів і днів
релігійних свят (число місяця,
на яке припадає свято)

28

Лютий

2

31

Січень

Кількість календарних днів

Показники

1

№
з/п
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

18
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні
дні — 31
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 2
Кількість днів,
робота в які не
проводиться — 11

40-годинному
робочому тижні — 159,0
39-годинному
робочому тижні — 156,0
36-годинному
робочому тижні — 144,0

Січень 2015 р.
12 січня, понеділок
Закінчується строк подання органам статистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за грудень 2014 р.
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна)) за
2014 р1.

20 січня, вівторок
Закінчується строк сплати:
• єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
грудень 2014 р.
Закінчується строк подання до Державної
фіскальної служби України:
• Звіту про суми нарахованої заробітної плати
застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування до органів доходів і зборів (ф. № Д4
(місячна)) за грудень 2014 р.
Закінчується строк подання до ФСС з ТВП:
• Звіту по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за 2014 р.
(ф. № Ф4-ФСС з ТВП);
• Звіту про путівки на санаторно-курортне
лікування та путівки до дитячих оздоровчих за1 Нагадуємо, що за 2014 р. зазнали змін деякі форми
звітності зі статистики праці. Зокрема, ф. № 1-ПВ (квартальна) за І квартал 2015 р. подається за новою формою.
Детальніше про зміни у звітності зі статистики праці див.
журнал «Заработная плата» № 11/2014, с. 47. (Прим. ред.)

кладів за IV квартал 2014 р. (ф. Ф14 (додаток до
ф. Ф4-ФСС з ТВП)).

23 січня, п’ятниця
Закінчується строк подання до ФСС від НВВ:
• Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати
страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України за IV квартал
2014 р.
• Відомості розподілу чисельності працівників,
річного фактичного обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг) за видами економічної діяльності
за 2014 р.

28 січня, середа
Закінчується строк сплати:
• єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за грудень 2014 р.

30 січня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого оподатковуваного
доходу, за грудень 2014 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу, за грудень 2014 р.
Закінчується строк подання до органів
служби зайнятості:
• Інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню, за 2014 р.
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