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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Хто боїться, тому в очах двоїться — йдеться в прислів’ї. Весь
2014 рік тільки й було розмов
про податкову реформу. Всі розуміли, що так більше тривати
не може, але ніхто не знав, чого
чекати. Пакет реформаторських
законів ніхто не читав і не бачив
майже до останнього дня року,
що минув. А невідоме лякає. І в
кожного був свій страх. Одні боялися нового порядку справляння
ПДВ, інші — оподаткування різниці витрат над доходами тощо.
Але всі «боягузи» з нетерпінням
чекали на реформу ЄСВ.
З огляду на анонсоване зниження ставок ЄСВ із середніх
41 % до 16 %, всі були переконані, що ось воно, покращення,
вже близько… Та не так сталося, як гадалося. «Замиливши»
роботодавцям очі зниженням ставок ЄСВ, уряд висунув такі
умови їх зниженням, що всі з полегшенням видихнули. Ви й
самі, напевне, вже порівняли… Тому з реформи ЄСВ маємо
лише одне гідне «покращення» — збільшення бази справляння ЄСВ із доходів працівників, які менше мінімальної
зарплати. Про решту нововведень читайте у статті на с. 58.
Звичайно, роботодавцю нікуди було б «сховатися» від
коефіцієнта 0,4, якби запровадили оподаткування ПДФО
різниці витрат над доходами. Але впровадження цієї норми
відклали. Тому в частині ПДФО маємо лише збільшення
верхньої ставки податку з 17 до 20 % і зміни в оподаткуванні
пасивних доходів (див. с.36).
Другим важелем впливу на роботодавця для легалізації
ринку праці мали стати штрафи за порушення трудового
законодавства (див. с. 23). Вони справді суттєві.
Ще одна неочікувана реформа — злиття ФСС з ТВП і ФСС
від НВВ. На умови надання матеріального забезпечення вона
суттєво не вплинула, та все ж деякі зміни маємо (див. с. 62).
Але як би там не було, якісь невеличкі спроби в напрямку
покращення є. А далі буде ще краще. Тому залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ФСС з ТВП і ФСС від НВВ об’єднуються
Закон України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо реформування
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування та легалізації
фонду оплати праці»
від 28.12.2014 р. № 77-VIII

Скасовано дію законів України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням». Натомість із 01.01.2015 р. діє в новій редакції Закон
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23.09.1999 р. № 1105-ХІІ, який визначає питання надання допомоги
по тимчасовій непрацездатності, в т. ч. внаслідок нещасного випадку
на виробництві, допомоги по вагітності та пологах тощо. В один Фонд
соціального страхування об’єднано ФСС з ТВП і ФСС від НВВ.
Коментар до Закону та його текст
див. на с. 62 та с. 67 цього номера журналу

Внесено зміни до КЗпП
Закон України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо реформування
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування та легалізації
фонду оплати праці»
від 28.12.2014 р. № 77-VIII

Внесено зміни до ст. 265 КЗпП та інших законодавчих актів, які
посилюють відповідальність роботодавців за порушення трудового
законодавства.
Коментар до Закону див. на с. 23 цього номера журналу

Скасовано низку пільг деяким категоріям осіб
Закон України «Про внесення
змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України»
від 28.12.2014 р. № 76-VIII

Закон спрямований на збалансування державного бюджету, тому
значна частина його норм пов’язана з «коригуванням» соціальних
пільг і компенсацій. Законом внесені зміни та доповнення до понад
40 нормативних актів. Зокрема, у 2015 р. діятимуть ті ж правила
надання відпусток без збереження заробітної плати держслужбовцям, що й минулого року.
Коментар до Закону див. на с. 13 цього номера журналу

Прийнято Закон про податковий компроміс
Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку
на прибуток підприємств та
податку на додану вартість
у разі застосування податко-

ZP_2_2015_1.indd 4

Податковий компроміс — це режим звільнення від юридичної
відповідальності платників податків та/або їх посадових осіб за заниження податкових зобов’язань із податку на прибуток підприємств
та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди
до 01.04.2014 р. з урахуванням строків давності, встановлених
ст. 102 ПКУ. Платник податку має право задекларувати занижені
суми податкових зобов’язань, сплатити 5 % їх суми, а решта 95 %
вважаються погашеними, штрафні санкції не застосовуються,
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вого компромісу»
від 25.12.2014 р. № 63-VIII
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пеня не нараховується. Наказом ДФСУ від 17.01.2015 р. № 13 затверджені Методичні рекомендації на виконання норм цього Закону.

Держслужбовці живуть за старим Законом
Закон України «Про внесення змін до Закону України
«Про державну службу»»
від 25.12.2014 р. № 62-VIII

Внесено зміни до нового Закону України «Про державну службу»
від 17.11.2011 р. № 4050-VI. Набрання ним чинності знову відстрочено. Цього разу — до 01.01.2016 р.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Зміни у справлянні військового збору та ПДФО
Лист від 21.01.2015 р.
№ 1665/7/99-99-17-02-01-17

У листі розглядають зміни, внесені з 01.01.2015 р. до ПКУ в
частині справляння військового збору та ПДФО, зокрема щодо оподаткування пенсій, дивідендів, процентів на поточних або депозитних
банківських рахунках і вкладах (депозитах) у кредитних спілках. На
жаль, у листі не надаються відповіді на запитання, які хвилюють
платників податків найбільше: чи зменшується база оподаткування
військовим збором на суму ЄСВ і як у ф. № 1ДФ відображати суми
збору. Відповіді на ці запитання, а також про інші зміни на цю тему
ви можете дізнатися з матеріалів на с. 18 та с. 36 цього номера.
ФСС з ТВП

ФСС з ТВП штрафуватиме за новим Законом
Лист від 21.01.2015 р.
№ 2.4-17-119

ФСС з ТВП повідомив, що у зв’язку зі змінами у законодавстві з
питань соціального страхування (див. с. 62), він має право розглядати справи про адміністративні правопорушення в рамках нового
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІІ за несвоєчасне подання або
неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності
щодо використання страхових коштів на підставі чинних норм КпАП.

Виплати з ФСС з ТВП у перехідний період
Лист від 17.01.2015 р.
№ 2.4-17-92
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З 01.01.2015 р. змінився порядок призначення та надання виплат із Фонду соціального страхування, зокрема, розмір відсотків
з оплати листків непрацездатності, встановлено граничний термін
звернення за призначенням допомоги тощо. ФСС з ТВП у листі
надав роз’яснення з питань:
— оплати листків непрацездатності за 2014 р.;
— надання допомоги по тимчасовій непрацездатності «чорнобильцям» 4-ї групи;
— обчислення граничних строків набуття права на матеріальне
забезпечення.
Ці питання прокоментовані нами у статті на с. 62.
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Ірина КРАСОВСЬКА,
заступник головного редактора журналу «Заработная плата»

ДЕРЖБЮДЖЕТ-2015:
старо-нові соціальні
стандарти
2014 р. видався важким для України. Однак, незважаючи на
це, в новий 2015 р. наша країна все ж увійшла з головним
фінансовим документом. Голова уряду Арсеній Яценюк назвав його «далеким від досконалості» та не виключив його
подальшого перегляду. Тож якщо будуть зміни, ми обов’язково
повідомимо. А поки розглянемо нові соціальні стандарти

Б

уквально за годину до Нового року
Президент України Петро Порошен ко підписав Закон України
«Про державний бюджет на 2015 рік» від
29.12.2014 р. № 80-VІІІ (далі — Закон про
Держбюджет-2015), після чого він був надрукований у парламентській газеті «Голос
України» від 31.12.2014 р. та оприлюднений
1 січня на її офіційному сайті.
Верховна Рада в Законі про Держбюджет-2015 залишила без змін основні соціальні
гарантії громадян, зокрема, розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
Гадаємо, це не стало ні для кого дивиною,
оскільки на сьогодні наша країна не має
коштів для їх підвищення. І лише якщо все
складатиметься так, як заплановано, то з
грудня 2015 р. соціальні стандарти будуть
підвищені.
Нагадаємо, на які показники впливають
мінімальні соцстандарти.
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Мінімальна заробітна плата
Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної
плати за просту, некваліфіковану працю,
нижче якого не може провадитися оплата
за виконану працівником місячну, а також
погодинну норму праці/обсяг робіт (ст. 3
Закону про оплату праці). Разом із тим, якщо
працівник працює на умовах неповного робочого часу, заробітна плата може бути меншою
за мінімальну, адже в такому випадку її виплачують пропорційно до відпрацьованого
часу або залежно від виробітку (ст. 56 КЗпП).
Підприємства, організації, установи та
фізичні особи — підприємці використовують
мінімальну заробітну плату в погодинному
та місячному розмірах.
Мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі відповідно до постанови КМУ
«Про визначення та застосування мінімальної
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заробітної плати в погодинному розмірі» від
05.05.2010 р. № 330 застосовується:
• на підприємствах незалежно від форми
власності, де запроваджено годинні тарифні
ставки (за умови закріплення цього колективним договором або положенням про
оплату праці);
• фізичними особами, які застосовують
погодинну оплату праці;
• в установах та організаціях, що фінансуються з бюджету, в разі прийняття КМУ
рішення про встановлення працівникам
погодинної оплати праці.
Мінімальну заробітну плату в місячному
розмірі використовують всі інші підприємства, що не належать до перелічених вище.
На 2015 р. мінімальна заробітна плата в
місячному та погодинному розмірах установлена ст. 8 Закону про Держбюджет-2015.
Підвищення мінімальної заробітної плати
заплановано з 1 грудня (див. таблицю 1).

Прожитковий мінімум
Прожитковий мінімум — це вартісна
величина достатнього для забезпечення нор-

7

мального функціонування організму людини
та збереження його здоров’я набору продуктів
харчування, а також мінімального набору
непродовольчих товарів і мінімального набору
послуг, необхідних для задоволення основних
соціальних і культурних потреб особистості
(ст. 1 Закону України «Про прожитковий
мінімум» від 15.07.1999 р. № 966-XIV).
Розміри прожиткового мінімуму для
різних соціальних категорій громадян на
2015 р. установлені ст. 7 Закону про Держбюджет-2015. За аналогією з мінімальною
заробітною платою встановлені на 1 січня
розміри прожиткового мінімуму також будуть змінені лише з грудня 2015 р. (див.
таблицю 2).
Далі розглянемо показники, з якими
найчастіше доводиться стикатися бухгалтерам у роботі, в розрізі справляння ЄСВ,
ПДФО, окремих видів соціальної допомоги
та деяких інших виплат, на які впливають
розміри мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму.
Зауважимо, що в більшості випадків для
цілей оподаткування важливі розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму,
встановлені на 1 січня звітного податкового

Таблиця 1. Розмір мінімальної заробітної плати у 2015 р.
Розмір мінімальної заробітної плати, грн

Період

місячний

погодинний

01.01.–30.11.2015 р.

1218,00

7,29

01–31.12.2015 р.

1378,00

8,25

Таблиця 2. Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у 2015 р.
Розмір прожиткового мінімуму для різних соціальних категорій
громадян, грн

ZP_2_2015_1.indd 7

Період

Одна особа
(загальний
розмір)

Діти віком
до шести
років

01.01.–30.11.2015 р.

1176,00

1032,00

1286,00

1218,00

949,00

01–31.12.2015 р.

1330,00

1167,00

1455,00

1378,00

1074,00

Діти віком
від 6 до
18 років

Працездатні
особи

Особи,
що втратили
працездатність
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року (як і в 2014 р., в 2015 р. вони становлять
1218,00 грн).

Податок на доходи фізичних осіб
Застосування ставок ПДФО
Згідно з п. 167.1 ПКУ ставка ПДФО залежить
від розміру бази оподаткування — різниці
між сумою доходу та ЄСВ і ПСП. Якщо база
оподаткування нарахованих, виплачених,
наданих доходів (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;
виграшів у лотерею тощо) не перевищує
10-кратний розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня звітного року
(для 2015 р. — 12 180,00 грн), його оподатковують за ставкою 15 % (абзац перший п. 167.1
ПКУ). До суми перевищення застосовують
ставку 20 % (абзац другий п. 167.1 ПКУ).
Нагадаємо, раніше суму перевищення оподатковували за ставкою 17 %.
Платники податку, які подають річні податкові декларації, застосовують ставку 20 %
до тієї частини середньомісячного річного
оподатковуваного доходу, що перевищує
десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Середньомісячний річний оподатковуваний дохід розраховується як сума
загальних місячних оподатковуваних доходів,
поділена на кількість календарних місяців,
протягом яких платник податку отримував
такі доходи у податковому (звітному) році
(абзац третій п. 167.1 ПКУ).

Податкова соціальна пільга
Якщо місячний дохід платника ПДФО,
нарахований як заробітна плата (інші при-
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рівняні до неї виплати, компенсації та винагороди) 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 грн,
такий платник має право зменшити суму
цього доходу на суму ПСП. У 2015 р., так
само як і у 2014 р., для отримання права на
застосування ПСП місячний дохід платника
ПДФО не має перевищувати 1710,00 грн.
У разі коли ПСП надається одному з батьків
дітей до 18 років (у випадках, передбачених
пп. 169.1.2 та пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ) і
застосовується щодо кожної дитини, гранична
сума доходу визначається шляхом множення
1710,00 грн на кількість дітей.
Також до 31.12.2015 р. звичайна ПСП надається в розмірі, що дорівнює 50 % розміру
прожиткового мінімуму для працездатної
особи (в розрахунку на місяць), установленого на 1 січня звітного податкового року (абзац
восьмий п. 1 розділу ХІХ ПКУ). Нагадаємо,
раніше планувалося, що у 2015 р. звичайна
ПСП надаватиметься в розмірі 100 % прожиткового мінімуму.
Розміри ПСП, чинні у 2015 р., наведено
в таблиці 3 на с. 9.

Декларування доходів
Якщо протягом 2014 р. платник податків
отримував доходи у формі заробітної плати
(прирівняних до неї виплат) чи винагороди
за цивільно-правовими договорами від двох
або більше податкових агентів, а загальна
річна сума таких оподатковуваних доходів
перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного податкового року, такий платник
податків має подати органу доходів і зборів за
місцем своєї реєстрації податкову декларацію
про майновий стан і доходи (пп.«є» п. 176.1
ПКУ). Оскільки у 2015 р. слід подати декларацію про доходи за 2014 р., то за базу слід
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Таблиця 3. Розмір ПСП на 2015 р.
для різних категорій платників ПДФО

Платник ПДФО

Норма ПКУ

Розмір
ПСП,
грн

Граничний
розмір
доходу для
застосування
ПСП, грн

2

3

4

609,00

1710,00

609,00

1710,00
на кількість
дітей у віці до
18 років

913,50

1710,00
на кількість
дітей у віці до
18 років

913,50

1710,00

1218,00

1710,00

1
ПСП у розмірі 100 %
Будь-який платник податку

підпункт
169.1.1

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком підпункт
до 18 років — у розрахунку на кожну дитину
169.1.2

ПСП у розмірі 150 %
Самотня мати або самотній батько (опікун, піклувальник) — підпункт «а»
на кожну дитину віком до 18 років
пп. 169.1.3
Платник податку, який утримує дитину-інваліда — на кожну підпункт «б»
дитину віком до 18 років
пп. 169.1.3
Особи , віднесені законом до 1-ї або 2-ї категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, вклюпідпункт «в»
чаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної
пп. 169.1.3
Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти

підпункт «г»
пп. 169.1.3

Інваліди I або II групи, в т. ч. із дитинства (крім учасників підпункт «д»
бойових дій, перерахованих у п. «б » пп. 169.1.4 ПКУ)
пп. 169.1.3
Особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянам,
підпункт «е»
що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність,
пп. 169.1.3
включаючи журналістів
Учасники бойових дій на території інших країн після Другої
світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про підпункт «ж»
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім пп. 169.1.3
учасників бойових дій, перерахованих у п. «б » пп. 169.1.4 ПКУ
ПСП у розмірі 200 %
Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної
підпункт «а»
Праці, повні кавалери ордена Слави чи ордена Трудової Слави,
пп. 169.1.4
особи, нагороджені чотирма та більше медалями «За відвагу»
Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, підпункт «б»
які працювали в той час у тилу, та інваліди І і ІІ груп, із числа пп. 169.1.4
учасників бойових дій на території інших країн у період після
Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
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2

3

4

1218,00

1710,00

Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового підпункт «в»
утримання під час Другої світової війни або особи, визнані пп. 169.1.4
репресованими чи реабілітованими
Особи, насильно вивезені з території колишнього СРСР підпункт «г»
під час Другої світової війни на територію держав, що пп. 169.1.4
перебували у стані війни з колишнім СРСР або були
окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками
Особи які перебували на блокадній території
колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, РФ) з
08.09.1941 р. по 27.01.1944 р.

брати мінімальну зарплату на 01.01.2014 р.
і ця сума становитиме 146 160,00 грн.

Допомога на поховання
працівника
У випадку надання роботодавцем допомоги на поховання працівника (в т. ч. того,
який вийшов на пенсію) в розмірі, який не
перевищує подвійний розмір суми, визначеної
пп. 169.4.1 ПКУ, така допомога не оподатковується ПДФО. У 2015 р. неоподатковувана
сума допомоги на поховання працівника
становить 3420,00 грн.

Нецільова благодійна допомога
Згідно з пп. 170.7.3 ПКУ не підлягає обкладенню ПДФО нецільова благодійна допомога, в т. ч. матеріальна, отримана платником податку від резидентів — юридичних
або фізичних осіб, якщо її загальна сума за
податковий рік не перевищує граничний
розмір доходу, визначений пп. 169.4.1 ПКУ.
В 2015 р. така сума становить 1710,00 грн.

Вартість подарунка,
що не оподатковується
Підпунктом 165.1.39 ПКУ встановлено,
що до складу оподатковуваного доходу (з
метою оподаткування ПДФО) не включа-
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підпункт «д»
пп. 169.1.4

ється вартість подарунків (а також призів
на спортивних змаганнях) у негрошовій
формі, яка не перевищує 50 % мінімальної
заробітної плати (у розрахунку на місяць),
установленої на 1 січня звітного року. Для
2015 р. — це 609,00 грн.

Оплата за навчання працівника
Підприємство як податковий агент не
обкладає ПДФО оплачену за свого працівника (або іншу фізичну особу) вартість
навчання у вітчизняному вищому або професійно-технічному закладі освіти, якщо
її місячна сума не перевищує граничний
розмір доходу, визначений пп. 169.4.1 ПКУ
(у 2015 р. — 1710,00 грн). Крім цієї умови
є ще одна — особа, навчання якої оплачує
підприємство, має укласти з ним письмовий
договір (контракт) про взяті зобов’язання з
відпрацювання в такого роботодавця після
закінчення навчального закладу й отримання спеціальності (кваліфікації) не менше
трьох років.

Страхування життя працівників
і пенсійне забезпечення
Якщо роботодавець-резидент за власний
рахунок сплачує страхові внески за свого
працівника за договором довгострокового страхування життя або недержавного
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пенсійного забезпечення, він має право не
оподатковувати ПДФО дохід працівника
у вигляді таких внесків (з розрахунку за
місяць) у сумі, що не перевищує 15 % нарахованої цим роботодавцем суми заробітної
плати платнику податку протягом кожного
звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, та в межах п’яти
розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом про Державний бюджет
України на рік (пп. «в» пп. 164.2.16 ПКУ).
З 01.01.2015 р. до 30.11.2015 р. це 6090 грн,
у грудні 2015 р. — 6890,00 грн.

Єдиний соціальний внесок
Максимальна сума доходу
для справляння ЄСВ
Відповідно до п. 4 частини першої ст. 1
Закону про ЄСВ максимальною величиною
бази нарахування ЄСВ є сума доходу застрахованої особи, що дорівнює 17 розмірам
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб. Звертаємо увагу на те, що протягом
року ця величина не є постійною: вона
змінюється разом зі зміною розміру прожиткового мінімуму.
Так, у 2015 р. максимальна сума доходу
для справляння ЄСВ становитиме:
• 20 706,00 грн — з 01.01 до 30.11.2015 р.;
• 23 426,00 грн — у грудні 2015 р.

Мінімальний розмір ЄСВ
Від розміру мінімальної заробітної плати
залежить розмір мінімального ЄСВ. Так, згідно
зі ст. 1 Закону про ЄСВ мінімальний розмір
ЄСВ — мінімальний страховий внесок — це
сума ЄСВ, що дорівнює добутку мінімальної
заробітної плати та розміру ЄСВ, установленого в місяці, за який нараховується зарплата
(дохід). Отже, із січня до листопада 2015 р.
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мінімальний страховий внесок для фізичних
осоіб — підприємців та осіб, які забезпечують
себе роботою самостійно, займаються незалежною професійною діяльністю, має становити
422,65 грн (1218 грн × 34,7 %), а у грудні
2015 р. — 478,17 грн (1378 грн × 34,7 %).

Компенсація ЄСВ
Однією з умов, що дає роботодавцю право
на отримання компенсації ЄСВ за працівників, влаштованих на новостворені робочі
місця, є виплата їм заробітної плати в розмірі
не менше трьох мінімальних зарплат (частина
третя ст. 24 Закону України «Про зайнятість
населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI).
Тобто у 2015 р. для отримання такого права
роботодавець має виплачувати зазначеним працівникам заробітну плату в сумі,
не меншій за:
• 3654,00 грн — з 01.01 до 30.11.2015 р.;
• 4134,00 грн — у грудні 2015 р.
Також від розміру мінімальної заробітної
плати залежить і розмір штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення.

Відрядження та соціальні
допомоги
Добові витрати на відрядження
У податковому обліку (пп. 170.9.1 ПКУ)
до складу витрат на відрядження можна
включати суми добових витрат, що не перевищують:
• 0,2 розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня податкового
(звітного) року, в розрахунку за кожний
календарний день відрядження — в разі відрядження по Україні. У 2015 р. це 243,60 грн
(1218,00 грн × 0,2);
• 0,75 розміру мінімальної заробітної
плати, установленої на 1 січня податкового

28.01.2015 17:21:41

12

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

(звітного) року, в розрахунку за кожний
календарний день відрядження — в разі відрядження за кордон. У 2015 р. це 913,50 грн
(1218,00 грн × 0,75).
Нагадаємо, для працівників бюджетної
сфери суми добових витрат затверджено
постановою КМУ «Про суми та склад витрат
на відрядження державних службовців, а
також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та
організаціями, які повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98.
Тобто для зазначених працівників сума добових не залежить від розміру мінімальної
заробітної плати.

Індексація зарплати
Враховуючи норми ст. 2 Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ і п. 4
Порядку проведення індексації грошових
доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, заробітну
плату індексують у межах прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатної
особи.
Отже, протягом січня-грудня 2015 р.
заробітну плату слід індексувати в межах
1218,00 грн, протягом грудня 2015 р. —
у межах 1378,00 грн.

Допомога при народженні дитини
Починаючи з 01.07.2014 р., сума допомоги
при народженні дитини вже не залежить від
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розміру прожиткового мінімуму та того, яка
за рахунком (перша, друга чи третя) дитина
народилася.
Відповідно до ст. 12 Закону № 2811 допомога при народженні дитини призначається
в розмірі 41 280 грн. З неї виплачується
одноразова допомога в сумі 10 320 грн, решта суми допомоги виплачується протягом
наступних 36 місяців рівними частинами у
порядку, встановленому Кабміном

Аліменти
На підставі ст. 182 Сімейного кодексу
України мінімальний розмір аліментів на
одну дитину не може бути менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини. Винятками
є випадки, коли розмір аліментів установлено
у твердій сумі.
У 2015 р. мінімальний розмір аліментів
становитиме:
• з 01.01 до 30.11.2015 р.:
— для дітей віком до шести років —
309,60 грн (1032,00 грн × 30 %);
— для дітей віком до 6 до 18 років —
385,80 грн (1286,00 грн × 30 %);
• у грудні 2015 р.:
— для дітей віком до шести років —
350,10 грн (1167,00 грн × 30 %);
— для дітей віком до 6 до 18 років —
436,50 грн (1455,00 грн × 30 %).
Зауважимо, що підприємство має утримувати аліменти в тій сумі чи в тому розмірі,
які вказані в рішенні суду, навіть якщо вони
й менше мінімальної. Переглядати суму
аліментів має право тільки суд за позовом
зацікавленої сторони.

28.01.2015 17:21:41

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

№ 2 (103) февраль 2015

13

Ірина КРАСОВСЬКА,
заступник головного редактора журналу «Заработная плата»

СКОРОЧЕННЯ
пільг і видатків:
чи стане краще

«Під завісу» 2014 р. Верховна Рада України ухвалила ще один
закон, який скасовує широке коло пільг і виплат або змінює
порядок їх надання окремим категоріям осіб та обмежує
перевірки. Розглянемо ці нововведення

З

акон України «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII (далі — Закон № 76) уніс зміни та доповнення до понад
40 нормативних актів і набрав чинності з
01.01.2015 р. (за винятком деяких положень).

«Пільгові» зміни
Закон № 76 спрямований на збалансування державного бюджету, тому значна
частина його норм пов’язана з «коригуванням» соціальних пільг і компенсацій.

Чорнобильські пільги
Зміни, внесені до Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
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катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII
(далі — закон № 796), позбавляють або
обмежують громадян, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС, низки пільг і
компенсацій. Перелічимо основні з них:
• Із Закону № 796 виключено ст. 2 «Визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій». Тобто тепер фактично не
визначені такі поняття, як зони відчуження,
відселення та посиленого радіоекологічного
контролю, а, нагадаємо, саме з ними було
пов’язане визначення категорій осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, для встановлення їм пільг і
компенсацій.
• Скасовано право «чорнобильців» 2-ї та
3-ї категорії на першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними
путівками або путівками на відпочинок, яке
надавалось у вигляді щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок.
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• «Чорнобильців» 3-ї категорії позбавили пільг зі сплати податків, зборів, мита та
інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства, якими
вони (крім пільг у сплаті мита) фактично
й не користувалися. Їх також обмежили в
отриманні інших пільг, таких як безплатне придбання ліків за рецептами лікарів,
безплатне позачергове зубопротезування,
50-процентна знижка плати за користування житлом і комунальними послугами
та відшкодування 50 % вартості палива на
опалення житла. Тепер ці пільги надаються,
якщо розмір середньомісячного сукупного
доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на ПСП (у
2015 р. — 1710,00 грн).
• «Чорнобильцям» 4-ї категорії взагалі
скасовано всі пільги та компенсації.
• Громадяни, які проживають і працюють
на територіях радіоактивного забруднення, отримуватимуть щомісячні доплати та
компенсації лише, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку
на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право
на ПСП (у 2015 р. — 1710,00 грн).
• Внесено корективи до пенсійного забезпечення «чорнобильців», деякі види допомог
і доплат їм та/або членам їхніх сімей тощо
До відома
Більшість пільг, передбачених
чинним законодавством, з урахуванням змін, унесених Законом № 76,
будуть надаватися різним категоріям
пільговиків виходячи із середньомісячного сукупного доходу всієї сім’ї в
розрахунку на одну особу, а не окремо
з доходу пільговика. Такий дохід не
має перевищувати величини доходу,
який дає право на ПСП
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виплачуватимуться у порядку та в розмірах,
що визначаються КМУ (у зв’язку з втратою
годувальника, додаткова пенсія тощо).
• Внесено зміни у ст. 60 Закону № 796,
яка тепер зобов’язує «чорнобильців», які
мають право на пільги, встановлені іншими
законами, вибирати, якими саме пільгами
вони хочуть скористатися.

Пільговий проїзд
Закон № 76 скасовує право безплатного
проїзду для деяких пільговиків, зокрема,
для учасників війни, осіб, які мають особливі
(в т. ч. трудові) заслуги перед Батьківщиною,
колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів,
інших місць примусового тримання, осіб, на
яких поширюється чинність Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII.
Забезпечення пільговим проїздом залишили
інвалідам I та II груп, дітям-інвалідам, дітямсиротам, дітям, позбавленим батьківської опіки, учням із малозабезпечених сімей та особам,
які їх супроводжують, а також супроводжують
інваліда І групи, учасника бойових дій.
Також змінено порядок, джерела та підстави для надання пільг з оплати вартості
проїзду для учнів, студентів і педагогів.
Зміни внесені до Законів України «Про освіту»
від 23.05.1991 р. № 1060-XII, «Про загальну
середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV,
«Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р.
№ 1841-III та інші.
Зокрема, раніше учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно
від підпорядкування, типів і форм власності
мали право на пільговий проїзд міським і
приміським пасажирським транспортом, а
учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних
закладів та педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів у сільській
місцевості безоплатно забезпечувалися
транспортом для проїзду до місця навчання
та додому.
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Тепер пільговий проїзд учнів, вихованців і
педагогічних працівників до місця навчання
та додому вже не гарантується державою:
за можливості його забезпечуватимуть
органи місцевого самоврядування у визначених порядку та розмірах.
Зазначені норми Закону № 76 набирають
чинності з 01.06.2015 р. Тобто до кінця цього
навчального року учні та педагогічні працівники ще зможуть користуватися пільговим
проїздом.

Гарантії молодим фахівцям
та особам передпенсійного віку
Скасовані соціально-трудові гарантії,
які були передбачені законодавством для
молодих фахівців. Зокрема, із закону України
«Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-VI (далі — Закон № 5067) вилучено
норму про забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту,
першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю) за рахунок коштів
Державного бюджету.
Також скасовано державну підтримку
молодих працівників, залучених до роботи
в селах і селищах, передбачену ст. 28 Закону № 5067. Згідно з нею молодим працівникам, які уклали трудові договори на строк
не менш як три роки з підприємствами,
установами й організаціями, розташованими
в сільській місцевості, надавалося житло на
строк їхньої роботи (а у випадку роботи понад 10 років житло переходило у власність
працівника). Крім того, вони мало право на
отримання одноразової адресної допомоги
в 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Держбюджету.
Тепер цього немає.
Вилучено із Закону № 5067 і ст. 49, а
разом із нею скасовано право працівників,
із якими було розірвано трудовий договір з
ініціативи роботодавця у зв’язку із змінами
в організації виробництва та праці (в т. ч.
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ліквідацією, реорганізацією, скороченням
чисельності або штату працівників), та військовослужбовців, звільнених із військової
служби у зв’язку із скороченням чисельності
або штату, яким на день вивільнення залишилося не більше півтора року до пенсійного
віку, на достроковий вихід на пенсію за
відсутності підходящої роботи, якщо вони
мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному
розмірі.

Економія коштів у державному
секторі
З метою зменшення видатків на утримання органів виконавчої влади й інших
державних органів та забезпечення раціонального використання бюджетних коштів
Законом № 76 передбачено, що керівники
органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів, які беруть участь
в антитерористичних операціях, вжитті
заходів із забезпечення правопорядку на
державному кордоні, відбитті збройного
нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів
у разі захоплення або спроби насильного
заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою) мають вжити заходи щодо скорочення
чисельності працівників цих органів на
20 %. Крім того, вони мають право без згоди
та попередження працівників відправляти
їх у відпустки без збереження заробітної
плати на визначений керівництвом термін,
встановлювати їм режим роботи на умовах
неповного робочого часу, зменшити або
скасувати стимулюючі виплати, зменшити
надбавки та доплати, встановлені у граничних
розмірах, переглянути укладені договори на
придбання товарів, робіт, послуг.
КМУ, у свою чергу, має вжити заходів щодо
скорочення на 20 % чисельності адміністративно-управлінського персоналу підприємств
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До відома
До кінця 2015 р. чисельність
органів виконавчої влади та інших
державних органів, а також адміністративно-управлінського персоналу
підприємств державного сектору
економіки буде скорочено на 20 %

державного сектору економіки, зменшити
на таких підприємствах кількість легкових
автомобілів, припинити придбання меблів,
мобільних телефонів, побутової техніки.

Обмеження розмірів заробітної
плати та зменшення пенсій
Окрему увагу в Законі № 76 приділено зарплатам деяких категорій осіб. Так,
установлено, що у 2015 р. максимальний
місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) депутатів, членів
КМУ, прокурорів, працівників державних
органів (крім Національного антикорупційного бюро та Національного агентства
з питань запобігання корупції) та інших
бюджетних установ, працівників Нацбанку, суддівської винагороди обмежується
сімома розмірами мінімальної заробітної плати (до 01.12.2015 р. — 8526,00 грн,
після 01.12.2015 р. — 9646,00 грн). У разі
скорочення чисельності працівників обмеження місячного розміру заробітної плати
встановлено на рівні 10 розмірів мінімальної
зарплати (до 01.12.2015 р. — 12 180,00 грн,
після 01.12.2015 р. — 13 780,00 грн). У вказаному максимальному розмірі заробітної
плати не враховуються суми допомоги по
тимчасовій непрацездатності, допомоги для
оздоровлення, матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань та
оплата часу щорічної відпустки.
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Зазначене обмеження не стосується військовослужбовців, осіб, які беруть участь в
АТО, вжитті заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті
збройних нападів тощо.
Також встановлено обмеження і на
розмір місячної заробітної плати працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки. У 2015 р.
максимальний розмір їхньої місячної заробітної плати не має перевищувати 10
розмірів мінімальної заробітної плати
(до 01.12.2015 р. — 12 180,00 грн, після
01.12.2015 р. — 13 780,00 грн). Разом із тим,
це обмеження не застосовується до працівників суб’єктів господарювання державного
сектору економіки, що мають стратегічне
значення для економіки та безпеки держави
(згідно з урядовим переліком).
Керівники державних корпорацій, національних акціонерних компаній і державних
банків мають оприлюднювати свою заробітну
плату в порядку, який згодом затвердить КМУ.
Крім цього, Закон № 76 зменшує до 60 %
(раніше було 70 %) величини заробітку розмір пенсії, яка призначається:
• державним службовцям;
• науковим (науково-педагогічним)
працівникам;
• прокурорам і слідчим прокуратури;
• народним депутатам.
До відома
Законом № 76 обмежено максимальний місячний розмір заробітної
плати (грошового забезпечення)
депутатів, членів КМУ, прокурорів,
працівників державних органів до
семи розмірів мінімальної заробітної
плати, а працівників державного
сектору економіки — до десяти таких
розмірів
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Перевірки підприємств
Є в Законі № 76 і позитивні моменти, наприклад, п. 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення»,
яким ще на півроку продовжено мораторій
на перевірки контролюючих органів.
Так, за вказаним пунктом Закону № 76
протягом січня-червня 2015 р. перевірки
підприємств, установ, організацій, підприємців контролюючими органами проводяться
винятково з дозволу КМУ або за заявкою
суб’єкта господарювання щодо його перевірки. Щоправда, це правило не поширюється
на перевірки Державної фіскальної служби
України та Державної фінансової інспекції
України.
Зауважимо, що у чинному законодавстві
щодо перевірок працівниками Держфінінспекції України виникла колізія. Так, з одного
боку, Держфінінспекція входить до Переліку
державних інспекцій та інших контролюючих органів, яким надаватиметься дозвіл
КМУ на проведення перевірок підприємств,
установ, організацій, фізичних осіб — підприємців, затвердженого постановою КМУ
від 13.08.2014 р. № 408. З іншого боку, Законом № 76 встановлено протилежне —
Держфінінспекції для проведення перевірки
не потрібен дозвіл КМУ. Отже, законодавцям
потрібно визначитися з цим питанням.

Індексація доходів населення
Внесено зміни до ст. 5 Закону України
«Про індексацію грошових доходів населен-
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ня» від 03.07.1991 р. № 1282-XII (далі — Закон № 1282), відповідно до яких індексувати
грошові доходи населення доведеться в
межах фінансових ресурсів бюджетів усіх
рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та
бюджетів інших фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування на рік.
Зауважимо, що підприємства, які не
фінансуються з бюджету, та об’єднання
громадян підвищують розміри оплати праці
у зв’язку з індексацією за рахунок власних
коштів (частини перша та третя ст. 5 Закону № 1282). Тому, ймовірно, вказана
нова норма стосується індексації доходів
працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються
з Державного бюджету України, пенсій,
виплат, що здійснюються відповідно до
законодавства про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, інших видів соціальної допомоги, яка виплачується
за рахунок бюджетних коштів.
Уряду доручено за результатами першого
півріччя 2015 р. та з урахуванням економічної ситуації затвердити Порядок проведення
індексації заробітної плати, грошового забезпечення, пенсійних і соціальних виплат
(п. 14 Прикінцевих положень Закону № 76).
Коли буде готовий такий Порядок, наразі
невідомо. Тому до його затвердження грошові доходи населення слід індексувати за
звичайними правилами (див. с. 27 цього
номера журналу) на підставі чинного на
сьогодні Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07. 2003 р. № 1078.
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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 Галина КАЗНАЧЕЙ,
консультант журналу «Заработная плата»

Що змінилося у справлянні
військового збору в 2015 році
Які виплати підлягають під оподаткування військовим збором у
2015 р.?
Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VІІІ
уніс суттєві зміни в пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10
розділу ХХ ПКУ, розширивши об’єкти оподаткування військовим збором. Коло платників
також змінилося: ними є фізична особа —
резидент, фізична особа — нерезидент і податковий агент. Ставка збору залишилася
незмінною — 1,5 % об’єкта оподаткування.
Об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема:
• Для резидентів (п. 163.1):
— загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
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— доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час
їх нарахування (виплати, надання);
іноземні доходи — доходи (прибуток),
отримані з джерел за межами України.
• Для нерезидентів:
— загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження
в Україні;
— доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх
нарахування (виплати, надання).
Як наслідок, до числа об’єктів оподаткування військовим збором входять:
• проценти, дивіденди, роялті та будь-які
інші пасивні (інвестиційні) доходи, сплачені
резидентами України;
• доходи від надання резидентам або
нерезидентам майна в оренду;
• доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, доходи від відчуження
корпоративних прав, цінних паперів, у т. ч.
акцій українських емітентів;
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• доходи, отримані у вигляді внесків і
премій на страхування та перестрахування
ризиків на території України;
• заробітна плата, інші виплати та винагороди, виплачені відповідно до умов
трудового договору та цивільно-правових
договорів;
• спадщина, подарунки, виграші, призи;
• доходи від зайняття підприємницькою
й незалежною професійною діяльністю.
Для більш детального визначення видів
доходів, які обкладаються військовим збором,
можна використати перелік видів доходів,
які на підставі п. 164.1 ПКУ включаються до
загального оподатковуваного доходу.
Слід зауважити, що оскільки до місячного
(річного) оподатковуваного доходу не включаються доходи, перелічені у п. 165.1 ПКУ,
то вони не мають обкладатися військовим
збором. Серед таких доходів — частина матеріальної допомоги, деякі види процентів,
реінвестовані дивіденди тощо.
Додамо, що ДФСУ (на час підготовки номера) виключила з Бази знань низку питань
щодо справляння військового збору з деяких
видів компенсаційних виплат, матеріальної
допомоги тощо. Сподіваємося, що незабаром
вона буде поповнена новими відповідями.

Чи зменшувати базу військового
збору на суму ЄСВ
Чи зменшується база військового збору на суму ЄСВ аналогічно
справлянню ПДФО?
Ні, не зменшується. Такий висновок
ми робимо на підставі того, що хоча
з 01.01.2015 р. п. 161 підрозділу 10
розділу ХХ ПКУ і зазнав змін, зокрема в частині розширення об’єктів оподаткування, та
не змінився порядок справляння збору. Він,
як і у 2014 р., справляється в розмірі 1,5 %
бази оподаткування. Тому рекомендуємо
не зменшувати об’єкт оподаткування вій-
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ськовим збором у частині доходів, із яких
справляється ЄСВ, на суму внеску.
Крім того, в листі від 21.01.2015 р.
№ 1665/7/99-99-17-02-01-17 ДФСУ, роз’яснюючи нові правила справляння ПДФО та
військового збору, на цьому питанні увагу
не акцентувала, що, погодьтеся, є суттєвим.

Як справляти ЄСВ,
якщо працівник частину місяця
був у відпустці
Як справляти ЄСВ, якщо працівник
частину місяця працював, а іншу
частину — перебував у відпустці.
Заробітна плата — 800,00 грн, а відпускні — 500,00 грн?
У зв’язку з податковими «новинками»
маємо дещо інший порядок нарахування й утримання ЄСВ, якщо база
нарахування нижче мінімальної зарплати
(з 01.01.2015 р. — 1218,00 грн).
Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації
фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77-VIII
(далі — Закон № 77) частину п’яту ст. 8 Закону
про ЄСВ доповнено новою нормою, за якою
якщо база нарахування ЄСВ (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не
перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який нараховується зарплата (дохід), сума
ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом
на місяць, за який нараховується зарплата
(дохід), та ставки ЄСВ, установленої для відповідної категорії платника.
Що ж стосується сумісників, то ця норма на
них не поширюється: до зарплати, нарахованої фізичній особі не за основним місцем роботи, незалежно від її розміру, ставки ЄСВ застосовуються без коефіцієнта бази нарахування.
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Тобто ЄСВ справляється з фактичної суми
зарплати, нарахованої працівнику-суміснику. Якщо працівник частину місяця перебував у відпустці, а частину — працював, а
загалом нарахування за місяць перевищують
1218,00 грн, у нашому випадку — 1300,00,
то ЄСВ нараховуємо на загальну суму доходу
(1300,00 грн), не поділяючи його на відпускні
та зарплату. Адже відпускні прирівнюються
до додаткової зарплати (пп. 2.2.12 Інструкції
зі статистики зарплати).

Як справляти ЄСВ, якщо
працівник звільнився і виплати
менше мінімальної зарплати
Як обкладати ЄСВ зарплату працівника, якого було звільнено
02.02.2015 р, а сума всіх нарахованих виплат становить 500,00 грн?
На нашу думку, якщо працівник відпрацював неповний місяць, ЄСВ необхідно
сплатити, виходячи з розміру мінімальної зарплати (з 01.01.2015 р — 1218,00 грн),
адже в Законі № 77 не зроблено винятків для
працівників, які працюють неповний робочий
час або з якихось інших причин отримують
заробітну плату пропорційно до відпрацьованого часу. Утримуємо ЄСВ із фактично
нарахованої зарплати (доходу). Сподіваємося
на те, що ДФСУ найближчим часом офіційно
оголосить свою думку з цього питання.

Як справляти ЄСВ із мінімальної
зарплати, якщо працівник не
отримував доходу
Чи застосувати зміни, внесені до Закону про ЄСВ, якщо працівник цілий
місяць не отримував жодних виплат?
Згідно з абзацом першим п. 1 частини
першої ст. 7 Закону про ЄСВ єдиний
внесок нараховується на суму нарахо-
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ваної кожній застрахованій особі зарплати
за видами виплат, які включають основну
та додаткову зарплату, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, в т. ч. у натуральній
формі, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг)
за цивільно-правовими договорами.
У свою чергу, частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ встановлено, що якщо база
нарахування ЄСВ (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує
розміру мінімальної зарплати, то сума ЄСВ
розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати та ставки ЄСВ, установленої
для відповідної категорії платника.
Тобто, виходячи із зазначених вище норм
Закону про ЄСВ, базою нарахування ЄСВ є
нарахований працівнику дохід у вигляді заробітної плати, причому база нарахування
має бути не менше мінімальної зарплати
(частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).
Тому вважаємо, що якщо працівник протягом місяця не отримував доходу взагалі,
то бази нарахування ЄСВ немає, в т. ч. у
розмірі мінімальної зарплати.
Якщо ж працівник частину місяця перебував у відпустці без збереження зарплати чи
працював неповний робочий час, унаслідок
чого йому нарахували зарплату в розмірі,
меншому за мінімальну, то роботодавець
має нарахувати й утримати ЄСВ, виходячи
з мінімальної зарплати.

Як обкладати ЄСВ перехідні
відпускні
Як обкладати ЄСВ перехідні відпускні? Зокрема, якщо їх суму виплачено в одному місяці, а працівник
йде у відпустку в наступному?
На нашу думку, в такому випадку з
метою визначення бази нарахування
ЄСВ — порівняння з мінімальною
зарплатою — відпускні слід відносити
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до місяців, за які вони нараховані. Виходячи з
цього, слід застосовувати «нову» норму частини
п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ. Якщо виявиться,
що частина відпускних менше мінімальної
зарплати, то ЄСВ слід на цю частину нарахувати з огляду на розмір мінімальної зарплати.
В наступному місяці можна буде провести
коригування, якщо працівнику після виходу
з відпустки ще будуть нараховані доходи.

Як обкладати ЄСВ перехідні
лікарняні
Як обкладати ЄСВ перехідні лікарняні? Наприклад, якщо працівник
хворів у січні 2015 р. повністю весь
місяць (чи частину місяця), а листок непрацездатності надав після 20.02.2015 р.
Ситуація аналогічна з перехідними
відпускними. Лікарняні, з метою порівняння з мінімальною зарплатою, слід
відносити до місяців, за які вони нараховані.
Тобто, якщо відомо, що працівник хворів,
зокрема цілий місяць, але з певних причин
не надав лікарняний, то ЄСВ не нараховуємо
взагалі, а чекаємо на листок непрацездатності,
а тоді розраховуємо належні йому виплати.
Залежно від їхнього розміру, сплачуємо ЄСВ
або з фактичних нарахувань, або з мінімальної зарплати, якщо нарахування менші, ніж
мінімальна зарплата.

Врахування «тринадцятої»
зарплати для розрахунку вихідної
допомоги
Чи враховується «тринадцята» та
«чотирнадцята» заробітна плата в
середню заробітну плату для виплати вихідної допомоги?
Під час обчислення середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, а саме: за час відпустки,
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службових відряджень, нарахування вихідної
допомоги тощо, враховується винагорода за
підсумками річної роботи та за вислугу років
(абзац перший п. 3 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100;
далі — Порядок № 100).
Одноразова винагорода за підсумками
роботи за рік і за вислугу років включається
до середнього заробітку шляхом додавання
до заробітку кожного місяця розрахункового
періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний
рік (абзац другий п. 3 Порядку № 100). Ця
норма стосується всіх виплат, які розраховуються відповідно до Порядку № 100.
Наприклад, у січні 2015 р. працівнику,
якого було прийнято на роботу в січні 2014 р.,
нарахували та виплатили «тринадцяту» зарплату за 2014 р. у розмірі 7200 грн. У лютому
2015 р. працівника звільняють і розраховують
йому вихідну допомогу. В розрахунковий
період включаються два місяці — грудень
2014 р. і січень 2015 р. В обчисленні середньої
заробітної плати враховується не вся сума
«тринадцятої» зарплати, а лише 2/12, тобто
1200 грн (7200 ÷ 12 × 2).
Отже ключовою умовою врахування
«тринадцятої» зарплати є її виплата у поточному році за попередній рік. Якщо ж така
виплата буде нарахована у поточному році
за поточний рік, вона не буде враховуватися
в обчисленні середньої заробітної плати. Це
також підтверджують фахівці Міністерства
праці та соціальної політики в листах від
09.06.2004 р. № 18-311-1 і від 24.06.2008 р.
№ 411/13/84-08.

У якому розмірі виплачувати
допомогу при народженні дитини
Керівництво підприємства бажає
внести зміни до колективного договору, додавши норму про надання
допомоги при народженні дитини у
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працівника. В якому розмірі мають право
надавати таку допомогу ?
Колективний договір може передбачати додаткові, порівняно з чинним законодавством, гарантії та
соціально-побутові пільги (ст. 13 КЗпП, ст. 7
Закону України «Про колективні договори
і угоди» від 01.07.2003 р. № 3356-ХІІ). До
таких додаткових гарантій і належить допомога при народженні дитини за рахунок
роботодавця.
Розмір такої допомоги визначається сторонами колективного договору самостійно,
зважаючи на фінансові можливості підприємства, наприклад:
• у фіксованому розмірі;
• кратно до мінімальної зарплати (наприк лад, допомога в розмірі трьох мінімальних зарплат);
• у розмірі середньої заробітної плати.
В такому разі слід указати механізм її обчислення: чи це буде власна методика, чи
за одним із Порядків обчислення середньої
заробітної плати, затверджених КМУ.

Продовження «чорнобильської»
відпустки
Чи продовжується відпустка, надана «чорнобильцю» за Законом
«Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», на святкові
та неробочі дні?
Ні, не продовжується.
Відповідно до п. 22 частини першої
ст. 20 і п. 1 частини першої ст. 21
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Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслі док Чорнобильської катастрофи» від
28.02.1991 р. № 796-ХІІ особам, постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи,
віднесеним до категорій 1 і 2, державою
гарантовано отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати
строком 14 робочих днів на рік. Але оскільки
ст. 5 Закону про відпустки передбачає, що
тривалість усіх видів відпусток, незалежно
від режимів і графіків роботи, розраховується в календарних днях, то тривалість такої
відпустки становить 16 календарних днів.
Ця відпустка є гарантованою державою
соціальною пільгою, яка забезпечується
роботодавцем протягом року. Якщо працівник не реалізує своє право на неї в поточному році, перенесення її на наступний
рік не допускається (лист Мінпраці від
14.06.2006 р. № 206/13/116-06).
Слід зазначити, що така відпустка не
належить до виду щорічних, визначених
ст. 4 Закону про відпустки, на неї не поширюються норми цього Закону, передбачені
для щорічних відпусток, тому грошовій
компенсації вона не підлягає (лист Мінпраці
від 18.06.2007 р. № 150/13/133-07).
На відміну від щорічних відпусток, зазначена відпустка не пов’язана з робочим
процесом і надається незалежно від часу роботи на підприємстві, в установі, організації.
Крім того, відпустка «чорнобильцям»
не подовжується на святкові та неробочі
дні, тобто ці дні включаються в розрахунок
тривалості цієї відпустки та підлягають
оплаті в порядку, встановленому законодавством (лист Мінпраці від 19.06.2007 р.
№ 195/13/116-07).
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Сегодня в рубрике:

КЗоТ: неожиданные
изменения

c. 23

Тетяна МОЙСЕЄНКО,
податковий консультант

КЗпП:
неочікувані зміни
Неочікуваними для багатьох стали зміни до КЗпП, унесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування загальнообов’язкового державного
соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від
28.12.2014 р. № 77-VIII. Проаналізуємо їх
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Оформлення працівника на роботу
Вже багато років поспіль ст. 24 КЗпП
передбачає укладення трудового договору відомим усім способом: оформленням
наказу чи розпорядження керівника про
зарахування працiвника на роботу. Більше
того, трудовий договiр вважався укладеним
i тодi, коли наказ чи розпорядження не були
виданi, але працiвника фактично було допущено до роботи.
Все змінилося з 01.01.2015 р. До ст. 24 КЗпП
внесли неочікувані зміни, якими видалена ця
норма. Натомість відповідно до нової редакції
частини третьої ст. 24 КЗпП працівник не
може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого
наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу
виконавчої влади з питань забезпечення
формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування про прийняття працівника на
роботу в порядку, встановленому КМУ, яким
є Державна фіскальна служба (податковий
орган).
Отже працівника не може бути допущено до роботи без повідомлення ДФСУ
про прийняття працівника на роботу. Ця вимога стосується працівників як за основним
місцем роботи, так і за сумісництвом, однак
не стосується фізичних осіб, які виконують
(надають) роботи (послуги) за договорами
цивільно-правового характеру.
Як повідомляти ДФСУ? Урядового порядку наразі немає. Тому, поки його немає,
працівника можна приймати на роботу у
звичному порядку1.
1
Побутує думка, що повідомлення про прийняття
працівників на роботу слід надсилати в довільній формі.
Але про прийняття працівників на роботу підприємство
інформує ДФСУ в таблиці 5 звітності з ЄСВ, тому рекомендуємо утримуватися від надсилання інформації про
прийняття працівників на роботу в довільній формі.
(Прим. ред.)

ZP_2_2015_1.indd 24

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Повідомлень про звільнення працівників
надсилати нікому не потрібно!
Описаний вище порядок допуску працівника до роботи (з наказом і повідомленням
ДФСУ) зобов’язані виконувати не тільки
звичайні роботодавці, але й роботодавціпідприємці. Саме тому для них скасували
норму (ст. 241 КЗпП), яка зобов’язувала їх
реєструвати трудові договори в центрі зайнятості. Отже з 01.01.2015 р. підприємці не
реєструють у центрах зайнятості трудові
договори з працівниками.

Оформлення трудових книжок
Стаття 48 КЗпП доповнена нормою, яка
зобов’язує роботодавців оформлювати трудові книжки на студентів вищих та учнів
професійно-технічних навчальних закладів,
які проходять стажування на підприємстві,
в установі, організації. Строк оформлення
трудової книжки — не пізніше п’яти днів
після початку проходження стажування.

Інформація про скорочення
За новим Законом про зайнятість роботодавець зобов’язаний інформувати центри
зайнятості про масове вивільнення працівників. А ст. 492 КЗпП містила норму, за
якою інформувати слід було про будь-яке
скорочення працівників. Тепер до цієї статті
внесено зміни, якими її приведено у відповідність до чинного законодавства.

Працевлаштування за квотою 5 %
Статтею 196 КЗпП було передбачено
бронювання робочих місць для прийняття
молодi на роботу i професiйне навчання на
виробництвi за квотами районних і міських
рад народних депутатів. Практично ця норма
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вже давно застаріла і роботодавці на неї не
звертали уваги.
Але відтепер ст. 196 КЗпП доповнили
нормою про обов’язкове виконання 5-відсоткової квоти на працевлаштування осіб,
які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до ст. 14 Закону
про зайнятість (яка діє з 2013 р.), зокрема
для працевлаштування:
• молоді, яка закінчила або припинила
навчання у загальноосвітніх, професійнотехнічних і вищих навчальних закладах
(протягом шести місяців після закінчення
навчання) і вперше приймається на роботу;
• молоді, яка звільнилася із строкової
військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після
закінчення або припинення служби) і вперше
приймається на робот;,
• дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, яким виповнилося
15 років і які за згодою одного з батьків або
особи, яка їх замінює, можуть, як виняток,
прийматися на роботу.
Інші категорії осіб, які мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню, наведено у п. 1 ст. 14 Закону про зайнятість.

Відповідальність за порушення
трудового законодавства
Фінансові санкції
За порушення трудового законодавства
новою редакцією ст. 265 КЗпП тепер установлено фінансову відповідальність для роботодавців — підприємств, установ, організацій — і
підприємців. Кримінальна й адміністративна
відповідальність для посадових осіб і підприємців не скасовується, а зазнала уточнень.
Отже юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю,
несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
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• фактичного допуску працівника до
роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника
на неповний робочий час у разі фактичного
виконання роботи повний робочий час,
установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування
та сплати ЄСВ і податків — у 30-кратному
розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення (з 01.01.2015 р. —
36 540 грн (1218 грн × 30), з 01.12.2015 р. —
41 340 грн (1378 грн × 30);
• порушення встановлених строків
виплати заробітної плати працівникам,
інших виплат, передбачених законодавством
про працю, більш як за місяць, виплата їх не
в повному обсязі — у трикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на момент виявлення порушення
(з 01.01.2015 р. — 3654 грн, з 01.12.2015 р. —
4134 грн);
• недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення (з 01.01.2015 р. —
12 180 грн, з 01.12.2015 р. — 13 780 грн);
• порушення інших вимог трудового
законодавства, крім передбачених вище —
в розмірі мінімальної заробітної плати
(з 01.01.2015 р. — 1218 грн).
Штрафи накладає інспекція праці на підставі винесених постанов під час планової
чи позапланової перевірки роботодавця.
Виконання цих постанов покладається на
Державну виконавчу службу, яка буде надсилати рішення про сплату фінансових штрафів.
Інспекція праці також має право виписувати постанови про накладання фінансових
штрафів без перевірки, — тільки на підставі
рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу
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без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах
неповного робочого часу в разі фактичного
виконання роботи повний робочий час.
Наголошується, що ці штрафи є фінансовими санкціями: вони не належать до
адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу
України, та їх сплата не звільняє від усунення
порушень законодавства про працю.

Адміністративні штрафи
Стаття 41 КпАП також зазнала змін,
шляхом доповнення її положеннями, за
які встановлена відповідальність згідно зі
ст. 265 КЗпП.
Так, порушення встановлених термінів
виплати пенсій, стипендій, заробітної плати,
виплата їх не в повному обсязі, терміну надання
посадовими особами підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності
та фізичними особами — підприємцями працівникам, у т. ч. колишнім, на їхню вимогу
документів стосовно їхньої трудової діяльності
на підприємстві, в установі, організації чи у
фізичної особи — підприємця, необхідних
для призначення пенсії (про стаж, заробітну
плату тощо), визначеного Законом України
«Про звернення громадян», або надання зазначених документів, що містять недостовірні
дані, порушення терміну проведення атестації
робочих місць за умовами праці та порядку її
проведення, а також інші порушення вимог
законодавства про працю — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ і організацій незалежно
від форми власності та громадян — суб’єктів
підприємницької діяльності від 30 до 100 нмдг
або від 510 до 1700 грн. Ця норма була і раніше.
Однак тепер за повторне протягом року
вчинення аналогічного порушення, за яке
особу вже було піддано адміністративному
стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо
неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого

ZP_2_2015_1.indd 26

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

батька, матері або особи, яка їх замінює та
виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, адмінштраф становитиме від
100 до 300 нмдг або від 1700 до 5100 грн.
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору
(контракту), допуск до роботи іноземця або
особи без громадянства та осіб, стосовно
яких прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо
надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на
застосування праці іноземця або особи без
громадянства — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств,
установ і організацій незалежно від форми
власності, фізичних осіб — підприємців, які
використовують найману працю, від 500 до
1000 нмдг або від 850 до 1000 грн (за повторне порушення — від 1000 до 2000 нмдг
або від 1700 до 3400 грн). До цього було
встановлено лише відповідальність за порушення в застосуванні праці іноземців та
осіб без громадянства без дозволів.

Поновлення працівника на роботі
В разі винесення органом, що розглядає
трудовий спір, рішення про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував
роботу без укладення трудового договору, та
встановлення періоду такої роботи чи роботи
на умовах неповного робочого часу, в разі фактичного виконання роботи повний робочий
час, такий орган одночасно приймає рішення:
• про нарахування та виплату цьому
працівникові заробітної плати в розмірі не
нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності в регіоні у відповідному періоді без урахування
фактично виплаченої заробітної плати;
• про нарахування та сплату на підставі
законодавства ЄСВ і ПДФО за встановлений
період роботи.
Ці доповнення з’явились у ст. 235 КЗпП.
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начальник відділу Міністерства соціальної політики України

ІНДЕКСАЦІЯ
грошових доходів
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 про-

ведення індексації у січні та лютому 2015 р.
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у січні-лютому 2015 р.
Базові місяці

Місяці 2015 р.
січень

лютий

У разі підвищення доходів, тобто якщо
базовими місяцями були
у 2014 р.
січень

20,9

24,6

лютий

20,2

23,8

березень

17,6

21,2

квітень

13,9

17,3

травень

9,7

13,0

червень

8,7

11,9

липень

8,2

11,5

серпень

7,4

10,6

вересень

4,3

7,5

жовтень

1,9

5,0

листопад

—

3,0

грудень

—

—

—

—

у 2015 р.
січень

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
Місяці
Рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2014

100,2

100,6

102,2

103,3

103,8

101,0

100,4

100,8

102,9

102,4

101,9

103,0
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Обчислення суми індексації грошових доходів населення
В разі підвищення заробітної плати працівників у січні 2014 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації доходів у січні 2015 р. становить:
1,028 1,033 1,038 1,014 1,037 1,024 1,019 100 – 100 = 20,9 %,
де 1,028 — ІСЦ за лютий-березень 2014 р. (100,6 1,022 100);
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. (101,0 1,004 100);
1,037 — ІСЦ за серпень-вересень 2014 р. (100,8 1,029 100);
1,024 — ІСЦ за жовтень 2014 р. (102,4 100);
1,019 — ІСЦ за листопад 2014 р. (101,9 100).
ІСЦ за грудень 2014 р. становив 103,0 %, тобто перевищив поріг індексації (101 %),
тому у лютому 2015 р. індексація має здійснюватись з урахуванням цього індексу на
величину приросту ІСЦ — 24,6 % (1,028 1,033 1,038 1,014 1,037 1,024 1,019
1,030 100 – 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 січень 2015 р. становитиме 2700 грн. Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(з 01.01.2015 р. — 1218 грн). Якщо заробітна плата не підвищувалась із січня 2014 р.,
величина приросту індексу споживчих цін, на яку індексується зарплата у січні 2015 р.
становить 20,9 % (120,9 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 254,56 грн (1218 20,9 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 2935,07 грн (2700 + 254,56).
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

Свята і пам’ятні дати в лютому

6 лютого, пт. Міжнародний день бармена
9 лютого, пн. Міжнародний день
стоматолога
13 лютого, пт. Всесвітній день радіо
14 лютого, сб День усіх закоханих
День комп’ютерника
15 лютого, нд День пам’яті воїнівінтернаціоналістів
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15 лютого, нд Стрітення
16 лютого, пн. Масляна
21 лютого, сб. Міжнародний день
рідної мови
22 лютого, нд. Прощена неділя
25 лютого, ср. День працівників
патрульно-постової
служби України
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МАТЕРІАЛЬНА
допомога:
види й оподаткування
Матеріальна допомога працівникам госпрозрахункових
підприємств надається у випадках, установлених колективним
договором, за рішенням керівника підприємства на прохання
працівника. Деяким категоріям працівників бюджетної сфери
законодавством передбачена виплата допомоги на оздоровлення, соціально-побутові потреби в обов’язковому порядку.
В цій статті розглянемо види матеріальної допомоги, порядок
оплати, оподаткування ЄСВ, ПДФО та військовим збором, а
також зміни в трудовому та податковому законодавстві, які безпосередньо вплинули на видання та оподаткування допомоги

Н

асамперед зауважимо, що ні КЗпП,
ні інші законодавчі акти не містять
визначення поняття «матеріальна
допомога», проте на практиці цей вид виплат
зустрічається доволі часто, тому питання її
оподаткування регулюються спеціальними
нормами законодавства.

Види матеріальної допомоги
Важливо розрізняти види матеріальної
допомоги для вірного їх відображення у
бухгалтерському та податковому обліку для
цілей справляння ЄСВ і ПДФО й оподаткування військовим збором.
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Отже матеріальна допомога розрізняється
за такими ознаками:
• за періодичністю надання:
— систематична — надається регулярно, як правило, раз на рік. Законодавством
передбачена виплата певним категоріям
працівників до щорічної відпустки;
— одноразова — надається нерегулярно,
за наявності фінансових можливостей підприємства чи в разі настання певних подій
у працівника;
• за обов’язковістю надання:
— обов’язкова — передбачена законодавством чи колективним договором, не
залежить від фінансового стану роботодавця;
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— необов’язкова — виплачується в окремих випадках за рішенням робтодавця за
наявності фінансових можливостей;
• за кількістю працівників, яким вона
надається:
— всім працівникам або більшості —
категорії працівників визначаються законодавством або колективним договором;
— окремим працівникам — виплачується на підставі їхніх заяв і за рішенням
роботодавця;
• за напрямом використання:
— цільова — надається на конкретні цілі;
— нецільова — використовується працівником на власний розсуд;
• за розміром:
— залежно від рівня заробітної плати —
надається в розмірі посадового окладу або
його частини, середньомісячного заробітку
або його частини;
— залежно від потреби — надається в
розмірі, зазначеному в заяві працівника,
або за рішенням роботодавця;
• за включенням до фонду оплати
праці (далі — ФОП):
— включається до ФОП — належить до
інших заохочувальних і компенсаційних
виплат згідно з Інструкцією зі статистики
зарплати;
— не включається до ФОП відповідно до
Інструкції зі статистики зарплати.
У ПКУ серед об’єктів оподаткування
фігурує благодійна допомога, порядок
оподаткування якої визначає п. 170.7, і
матеріальна допомога згадується як складова нецільової благодійної допомоги (див.
пп. 170.7.3). І для цілей оподаткування
матеріальну допомогу слід розглядати з
точки зору оподаткування благодійної допомоги. Але оскільки матеріальна допомога
може бути і складовою ФОП, то порядок
її оподаткування залежатиме також і від
цього. Тому далі розглядатимемо питання
оподаткування матеріальної допомоги з
точки зору її належності до ФОП.
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Порядок виплати матеріальної
допомоги
Законодавством установлено, що підприємство, крім сплати всіх належних працівникам виплат, може їх матеріально заохочувати
та надавати в межах своїх повноважень і за
рахунок власних коштів додаткові порівняно
із законодавством трудові та соціально-побутові пільги (ст. 91 КЗпП). Їх можна передбачити в колективному договорі підприємства (ст. 13 КЗпП, ст. 7 Закону України «Про
колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р.
№ 3356-ХІІ).
Матеріальна допомога за своєю суттю
також є заохоченням або компенсацією
витрат фізичної особи на оздоровлення,
оплату лікування, у зв’язку із сімейними
обставинами тощо, тому її надання підприємством також потрібно закріпити в
колективному договорі. Якщо колективний
договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний узгодити питання
виплати матеріальної допомоги з виборним органом первинної профспілкової
організації, якщо такого органу немає — з
іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом (ст. 97 КЗпП,
ст. 15 Закону про оплату праці).
Крім того, всі аспекти надання матеріальної допомоги можна затвердити в локальному документі підприємства, наприклад,
у Положенні про соціальне забезпечення,
Положенні про матеріальну допомогу, затвердженому керівником.
Найважливіші питання надання матеріальної допомоги, які мають бути врегульовані колективним договором (іншим
внутрішнім документом підприємства), — в
яких випадках, кому і в якому розмірі вона
має надаватися, наприклад:
• у фіксованому розмірі;
• кратно мінімальної зарплати (наприклад, допомога в розмірі трьох мінімальних
зарплат) чи до зарплати працівника;
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• в розмірі середньої заробітної плати. В
такому разі слід обов’язково вказати механізм
її обчислення: чи це буде власна методика,
чи за одним із Порядків обчислення середньої заробітної плати, затверджених КМУ,
наприклад, Порядком обчислення середньої
заробітної плати, затверджений постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100.

Матеріальна допомога, що
належить до ФОП
За пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики зарплати до інших заохочувальних та компенсаційних виплат ФОП належить матеріальна
допомога, яка має систематичний характер,
надається всім або більшості працівників
(на оздоровлення, у зв’язку з екологічним
станом), крім сум, указаних у п. 3.31 цієї
Інструкції. Тобто крім матеріальної допомоги разового характеру, яка надається
підприємством окремим працівникам у
зв’язку із сімейними обставинами, на оплату
лікування, оздоровлення дітей, поховання.
Фахівці департаменту статистики праці в
листі від 23.10.2010 р. № 09/3-16/35 зазначають, що до ФОП належить матеріальна допомога, передбачена чинним законодавством
чи колективним договором, які визначають
підстави, періодичність (систематичність) і
розміри такої допомоги. Прикладом таких
нарахувань може бути матеріальна допомога
на оздоровлення в разі надання відпустки,
що надається раз на рік.
Отже головні критерії належності матеріальної допомоги до ФОП — це її постійний
(систематичний) характер, надання всім або
більшості працівників на підставі норм законодавства чи колективного (трудового) договору.

ПДФО
У ПКУ немає розмежувань матеріальної
допомоги на систематичну та разову. Він
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оперує лише поняттям благодійної допомоги
цільової та нецільової. І до складу нецільової,
як уже зазначалося, належить матеріальна
допомога.
Благодійність за своєю суттю не передбачає
одержання благодійником прибутку чи якоїсь
іншої вигоди. Тому логічно, що матеріальна
допомога, яка надається всім або більшості
працівників не може вважатися благодійною,
адже має за мету формувати лояльне ставлення
працівника до роботодавця (як і решта соціальних і трудових пільг). Тому вважаємо, що в
листах від 22.06.2011 р. № 11552/6/17-0715 і
від 26.03.2011 р. № 6005/6/17-0715 податківці
роблять правильний висновок, що матеріальна
допомога, яка має систематичний характер
і надається всім або більшості працівників,
із метою оподаткування прирівнюється до
заробітної плати та включається в загальний
місячний оподатковуваний дохід платника
податку й обкладається ПДФО.
В Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
суми такої матеріальної допомоги відображають з ознакою доходу «101».

ЄСВ
Згідно з п. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ страхувальники нараховують ЄСВ на суму заробітної плати за видами виплат, які включають
основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
що визначаються відповідно до Закону про
оплату праці.
За пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики зарплати до інших заохочувальних і компенсаційних виплат ФОП належить матеріальна
допомога, яка має систематичний характер,
надається всім або більшості працівників
(на оздоровлення, у зв’язку з екологічним
станом), крім сум, указаних у п. 3.31 цієї
Інструкції, належить до ФОП і є базою для
нарахування та утримання ЄСВ. Таку ж думку викладено в листі ПФУ від 13.07.2011 р.
№ 14399/03-20.
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Військовий збір
Об’єктом оподаткування збором є доходи,
визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ), а саме:
• загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
• доходи із джерелом їх походження в
Україні, які остаточно оподатковуються
під час їх нарахування (виплати, надання);
• іноземні доходи — доходи (прибуток),
отримані із джерел за межами України.
Оскільки ми погоджуємося, що матеріальна допомога, яка має систематичний
характер, надається всім або більшості працівників, належить до ФОП, то така матеріальна
допомога як складова загального місячного
оподатковуваного доходу платника податку
обкладається військовим збором.

Бухоблік
У бухгалтерському обліку суми матеріальної допомоги, що належить до фонду оплати
праці, відображають, як і суми заробітної
плати, за субрахунком 661 «Розрахунки за
заробітною платою».

Матеріальна допомога,
що не належить до ФОП
Не належать до ФОП такі види матеріальної допомоги:
• матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим
працівникам у зв’язку із сімейними обставинами (п. 3.31 Інструкції зі статистики
зарплати);
• матеріальна та благодійна допомога, виплачена особам, які не перебувають
у трудових відносинах із підприємством
(п. 3.32 Інструкції зі статистики зарплати).
З точки зору ПКУ, така матдопомога розглядається як нецільова (хоча за Інструкцією
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зі статистики зарплати ціль може бути визначено — для вирішення побутових потреб,
у зв’язку з похованням1). У цьому випадку
нецільовою її слід розуміти саме тому, що у
пп. 170.7.3 ПКУ не уточнено, яку саме матеріальну допомогу він зараховує до нецільової2.

ПДФО
Відповідно до абзацу першого пп. 170.7.3
ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги,
в т. ч. матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами
на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно, граничний
розмір доходу, визначений згідно з абзацом
першим пп. 169.4.1 ПКУ (з 01.01.2015 р. —
1710,00 грн, із 01.12.2015 р. — 1930,00 грн).
Суму перевищення обкладають ПДФО за
ставками 15 % та/або 20 % (залежно від
загальної суми місячного доходу).
В Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
суму неоподатковуваної матеріальної допомоги відображають з ознакою доходу «169»,
а суму перевищення — з ознакою доходу
«126» — як додаткове благо.
Також існує думка, що до такого доходу
можна застосовувати й ознаку доходу «127» —
інші доходи. Адже нормативно-правовими
актами чітко не визначено, за якою ознакою
доходу потрібно показувати суму разової
матдопомоги.

ЄСВ
За п. 14 Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
1
Комусь такий приклад видасться невдалим, але ми
пояснимо свою позицію нижче.
2
Тобто і систематичну матдопомогу можна розглядати
як нецільову благодійну, а чи є вона благодійною — ми
вже пояснювали.
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страхування, затвердженого постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, матеріальна
допомога разового характеру, що надається
окремим працівникам у зв’язку із сімейними
обставинами: на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, коли необхідність
її отримання виникла раптово (за умови
подання заяви), не є базою для нарахування
ЄСВ. Не є вона базою нарахування й тому,
що не входить у ФОП.

Військовий збір
За старими правилами такого виду матеріальна допомога не була об’єктом оподаткування військовим збором і на цю тему
була спеціальна консультація в Базі знань.
За новими правилами на підставі пп. 1.2
п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ об’єктом
оподаткування збором є доходи, визначені
ст. 163 ПКУ, зокрема, загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід.
Вважаємо, що військовим збором має
оподатковуватися тільки частина такої нецільової матдопомоги, яка входить до складу
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, тобто сума перевищення
над 1710 грн.

Бухоблік
Нарахування та виплата такої матеріальної
допомоги не пов’язані ані з виробничою, ані
з адміністративною чи збутовою діяльністю.
Тому для відображення її сум слід використовувати субрахунок 949 «Інші витрати
операційної діяльності»

Матеріальна допомога
на лікування та медичне
обслуговування
Матеріальна допомога на лікування та медичне обслуговування (далі —меддопомога)
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не належить до ФОП, але ми її не розглядаємо через призму оподаткування такого
виду допомог. Причина в тому, що для неї
встановлені ПКУ спеціальні правила оподаткування, які й розглянемо далі.

ПДФО
Порядок оподаткування меддопомоги
визначено пп. 165.1.19 ПКУ. Встановлено,
що не оподатковується ПДФО меддопомога,
надана працівнику коштами або майном
(послугами) за рахунок роботодавця, в т. ч. у
частині витрат роботодавця на обов’язковий
профілактичний огляд працівника згідно із
Законом України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника відповідно до Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» за наявності підтвердних документів. Такими документами
можуть бути будь-які фінансові документи,
виписки з амбулаторних карток тощо. Разом
із тим, податківці радять платникам податку
для підтвердження фактично понесених
ними витрат, пов’язаних із лікуванням і
медичним обслуговуванням, надавати договори з медичними закладами, платіжні
та розрахункові документи (лист ДПСУ від
11.01.2013 р. № 351/6/17-1115).
Отже якщо працівник підприємства звернувся із заявою про надання йому грошової
допомоги на лікування та надав усі підтвердні
документи про понесені витрати, підприємство має право за рахунок власних коштів
надати йому допомогу, не оподатковуючи
її ПДФО у повному обсязі. У Податковому
розрахунку за ф. №1ДФ суму допомоги на
лікування та медичне обслуговування відображають з ознакою доходу «143».

ЄСВ
Відповідно до п. 14 розділу першого Переліку № 1170 допомога на лікування не є
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об’єктом для справляння ЄСВ. Не є вона й
об’єктом оподаткування ЄСВ, тому що не
належить до ФОП.

Військовий збір
Оскільки така допомога належить до
доходів, що не включаються до розрахунку
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу на підставі п. 165.1.19 ПКУ,
то вона, на думку автора, не є об’єктом оподаткування військовим збором.
Для наочності та зручності використання
наведемо види оподаткування матеріальної
допомоги залежно від її виду в таблиці.

Інші види допомог
Матеріальна допомога на поховання також не належить до ФОП. Для неї ПКУ також
встановлені спеціальні правила оподатку-
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вання. Питання оподаткування допомоги
на поховання розглянуто нами в журналі
«Заработная плата» № 10/2014, с. 51, тому
в цьому матеріалі ми її не розглядаємо.
Оподаткування сум допомог, передбачених п. 3.4 та 3.6 Інструкції зі статистики
зарплати, які виплачуються за рахунок роботодавця (працівникам, які перебувають у
відпустці для догляду за дитиною, одноразової допомоги працівникам, які виходять на
пенсію), дехто схильний також розглядати
з точки зору оподаткування матеріальної
допомоги, що не належить до ФОП. Але
ми вважаємо, що як матеріальна допомога
мають обліковуватися й оподатковуватися
ті допомоги, які так і називаються «благодійна» чи «матеріальна» допомога. Всі
інші види допомоги, якщо вони не названі
«благодійна» чи «матеріальна» слід розглядати як інші види доходу та застосовувати
правила оподаткування для таких інших
видів доходу.

Види й оподаткування матеріальної допомоги
ПДФО

ЄСВ

Військовий
збір

+

+

+

сума в розмірі:
до 1710,00 грн — з 01.01.2015 р.;
до 1930,00 грн — з 01.12.2015 р.

—

—

—

сума в розмірі:
понад 1710,00 грн — з 01.01.2015 р.;
понад 1930,00 грн — з 01.12.2015 р.

+

—

+

Допомога на лікування

—

—

—

Види матеріальної допомоги
Допомога, що включається у ФОП
Допомога, що не включається у ФОП:
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Сегодня в рубрике:

НДФЛ-2015: очередные
новации

c. 36

Євгеній ГУБА,
бухгалтер-експерт

ПДФО-2015:
чергові новації

Напередодні новорічних свят внесено низку змін до ПКУ.
Головна новація: підвищено верхню ставку оподаткування
для зарплати з 17 % до 20 %, а також встановлено 20-відсоткову ставку податку для більшості пасивних доходів. Але
тільки цим зміни не обмежуються…
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З

аконом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII
(далі — Закон № 71) внесено низку змін до
ПКУ, які кардинальним чином змінюють
підходи до справляння податку на прибуток
і ПДВ, податку на майно тощо. Оскільки нас
більше цікавлять зміни у справлянні ПДФО,
то їх розглянемо детальніше.

Зміни в оподаткуванні зарплати
Нова верхня ставка ПДФО
Загалом оподаткування заробітної плати залишилося таким, як і було, зокрема,
критерієм для застосування ставки ПДФО
є розмір бази оподаткування порівняно з
10-кратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленим на 1 січня звітного
податкового року (у 2015 р. — 12 180 грн).
Разом із тим п. 167.1 ПКУ викладено в
новій редакції. Відповідно до абзацу першого п. 167.1 ПКУ ставка 15 %, як і раніше,
застосовується до бази оподаткування у
вигляді доходів, нарахованих (виплачених,
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наданих)1 платнику протягом місяця в зв’язку
з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (заробітна плата, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати і
винагороди), яка не перевищує вказаний
критерій. Якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує 10-кратний
розмір мінімальної заробітної плати, до суми
перевищення застосовується ставка 20 %.
Отже, замість звичних 17 % з 01.01.2015 р.
ставка ПДФО до суми перевищення підвищена до 20 %.
Визначення бази оподаткування не змінилося. Згідно з п. 164.6 ПКУ база оподаткування визначається:
• під час нарахування доходів у формі
заробітної плати — як нарахована заробітна
плата, зменшена на суму ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках,
передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного
фонду, які на підставі закону сплачуються
за рахунок заробітної плати працівника, а
також на суму ПСП (за її наявності);
• під час нарахування доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами
за виконання робіт (надання послуг) — як
нарахована сума такої винагороди, зменшена
на суму ЄСВ.

ПРИКЛАД 1

Розрахунок ПДФО, якщо зарплата працівника перевищує
10-кратний розмір мінімальної заробітної плати
Працівнику нараховано заробітну плату за січень 2015 р. у сумі 21 000,00 грн. ЄСВ
утримується за ставкою 3,6 %.
1. Розраховуємо суму ЄСВ, що підлягає сплаті.
Враховуючи те, що розмір зарплати перевищує розмір максимальної величини бази
нарахування ЄСВ, що діє в січні 2015 р. (20 706,00 грн), ЄСВ нараховується й утримується
із суми 20 706,00 грн.
Сума ЄСВ до утримання становитиме 745,42 грн (20 706,00 3,6 %).

1
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ПРИКЛАД 1

2. Розраховуємо суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету.
База оподаткування ПДФО — 20 254,58 грн (21 000,00 – 745,42);
Сума ПДФО :
— за ставкою 15 % — 1827,00 грн (12 180,00 15 %);
— за ставкою 20 % — 1614,92 грн ((20 254,58 – 12 180,00) 20 %).
Загальна сума ПДФО, що підлягає сплаті, — 3441,92 грн (1827,00 + 1614,92).

ПРИКЛАД 2

Розрахунок ПДФО, якщо працівник одночасно отримує зарплату та винагороду за ЦПД
Підприємство уклало цивільно-правовий договір (ЦПД) на виконання робіт із працівником. За договором та актом виконаних робіт, складеним 21.01.2015 р., вартість виконаних
працівником робіт становить 15 000 грн, винагорода виплачена наприкінці січня 2015 р.
Заробітна плата працівника за січень 2015 р. — 6000 грн. Ставка ЄСВ для утримання із
зарплати працівника — 3,6 %, із винагороди — 2,6 %.
1. Розраховуємо суми ЄСВ, що підлягають утриманню з доходів працівника.
Враховуючи те, що загальна сума зарплати і винагороди становить 21 000,00 грн
(15 000,00 + 6000,00), тобто перевищує розмір максимальної величини бази нарахування
ЄСВ, установлений у січні 2015 р. (20 706,00 грн), ЄСВ нараховується й утримується із
суми 20 706,00 грн.
Таким чином, утримана сума ЄСВ становитиме:
— із зарплати — 216,00 грн (6000,00 3,6 %);
— із винагороди — 382,36 грн ((20 706,00 – 6000,00) 2,6 %).
2. Розраховуємо суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету.
База оподаткування ПДФО становить:
— для зарплати — 5784,00 грн (6000 – 216,00);
— для винагороди: 14 617,64 грн (15 000,00 – 382,36).
Загальна база оподаткування — 20 401,64 грн (5784,00 + 14 617,64).
Сума ПДФО:
— із зарплати — 867,60 грн (5784,00 15 %);
— із винагороди — 2603,73 грн, у т. ч.:
за ставкою 15 % — 959,40 грн ((12 180,00 – 5784,00) 15 %);
за ставкою 20 % — 1644,33 грн (20 401,64 – 12 180,00) 20 %).
Загальна сума ПДФО, що підлягає сплаті, — 3471,33 грн (2603,73 + 867,60).

Звертаємо увагу на те, що встановлені
п. 167.1 ПКУ ставки податку не застосовуються до доходів, визначених у п. 167.2–167.6
ПКУ. Це й зрозуміло, адже:
• з п. 167.1 ПКУ вилучено так звані пасивні доходи, оподаткування яких тепер
регулюється п. 167.5 ПКУ;
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• п. 167.2 ПКУ, за яким ставка податку
становить 5 % бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV «Податок
на доходи фізичних осіб» ПКУ, залишився
без змін;
• п. 167.3 ПКУ, який зазнав змін, стосується оподаткування доходів, нарахованих
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як виграш чи приз на користь резидентів
або нерезидентів2;
• за новим п. 167.6 ПКУ (раніше це був
п. 167.5 ПКУ) ставка ПДФО може становити
інший розмір, визначений розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ.

Скасування пільгової ставки
для зарплати шахтарів
Законом № 71 вз ага лі вилучено
п. 167.4 ПКУ, яким установлювалася пільгова
ставка ПДФО в розмірі 10 % для оподаткування
зарплати шахтарів-працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і
рідкісних металів, марганцеві та уранові руди,
працівників шахтобудівних підприємств, які
зайняті на підземних роботах повний робочий
день та 50 % і більше робочого часу на рік, а
також працівників державних воєнізованих
аварійно-рятувальних служб (формувань),
у т. ч. центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, у вугільній промисловості.

Зміни в оподаткуванні пасивних
доходів
Викладено в новій редакції пп. 164.2.8 ПКУ.
Встановлено, що до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника
податку включаються:
• пасивні доходи (крім зазначених у
пп. 165.1.41 ПКУ);
• доходи у вигляді виграшів, призів.
До «пасивних доходів» згідно з пп.167.5.3
ПКУ належать:
2
До речі, Законом № 71 вилучено норму пп. 165.1.46
ПКУ, за яким до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включалися
доходи у вигляді суми коштів, отриманих як виграш, приз
у державну грошову лотерею в розмірі, що не перевищує
50 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлюється законом. А п. 170.6 «Оподаткування виграшів та
призів» ПКУ викладено в новій редакції.
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• проценти на поточний або депозитний
(вкладний) банківський рахунок;
• проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;
• інші проценти (в т. ч. дисконтні доходи);
• процентний або дисконтний дохід за
іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
• плата (відсотки), що розподіляється
відповідно до пайових членських внесків
членів кредитної спілки;
• дохід, який виплачується компанією,
що управляє активами інституту спільного
інвестування, на розміщені активи, включаючи дохід, що виплачується (нараховується)
емітентом у результаті викупу (погашення)
цінних паперів інституту спільного інвестування;
• дохід за іпотечними цінними паперами
(іпотечними облігаціями та сертифікатами)
відповідно до закону;
• відсотки (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно
до закону;
• дохід за сертифікатом фонду операцій із
нерухомістю та дохід, отриманий платником
податку в результаті викупу (погашення)
управителем сертифікатів фонду операцій
із нерухомістю в порядку, визначеному в
проспекті емісії сертифікатів;
• інвестиційний прибуток, включаючи
прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у т. ч. від зміни
курсу іноземної валюти;
• роялті;
• дивіденди.
Як бачимо, перелік «пасивних доходів»
поповнили роялті, інвестиційний прибуток
та інші проценти (не тільки банківські),
в т. ч. дисконтні доходи. Переліку саме «пасивних» доходів раніше не було. А роялті,
наприклад, було і раніше, тільки в іншому
підпункті, так само як і дивіденди.
Починаючи з 01.01.2015 р., с тавки податку на пасивні доходи до бази
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оподаткування встановлюються в таких
розмірах (пп. 167.5.1–167.5.2 ПКУ):
• 20 % — для пасивних доходів, у т. ч.
нарахованих у вигляді дивідендів за акціями
та (або) інвестиційними сертифікатами, що
виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених нижче);
• 5 % — для доходів у вигляді дивідендів
за акціями та корпоративними правами,
нарахованих резидентами — платниками
податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються
інститутами спільного інвестування).
Разом із тим, незважаючи на зміну ставок,
окремі правила щодо оподаткування певних
пасивних доходів залишилися незмінними.
Розглянемо деякі з них.

Оподаткування процентів
(відсотків)
По-перше, підпункти п. 170.4 ПКУ не
змінилися (окрім пп. 170.4.3 ПКУ). І відповідно до пп. 170.4.1 ПКУ проценти, нараховані за податковий (звітний) місяць на
суми банківських вкладних (депозитних) або
поточних рахунків, ощадних (депозитних)
сертифікатів, вкладів (депозитів) членів
кредитної спілки у кредитній спілці, мають
оподатковуватися за ставкою, визначеною
абзацом першим п. 167.1 ПКУ (тобто 15 %).
У той же час на підставі пп. 170.4.3 ПКУ
проценти та дисконтні доходи, нараховані
на користь фізичних осіб із будь-яких інших
доходів, ніж ті, що зазначені у пп. 170.4.1
ПКУ, оподатковуються в загальному порядку,
встановленому ПКУ для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування,
за ставкою, визначеною пп. 167.5.1 ПКУ
(тобто 20 %).
Тому маємо колізію в застосуванні ставок
ПДФО до такого роду доходів. На це звернула
увагу і Незалежна асоціація банків України
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(НАБУ), яка звернулася з листом до Мінфіну
та ДФСУ за роз’ясненнями3.
По-друге, пп. 164.2.8 ПКУ і надалі містить посилання на пп. 165.1.41 ПКУ, згідно
з яким до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
не включаються доходи у вигляді процентів
на поточні банківські рахунки, за якими на
користь фізичних осіб здійснюються винятково виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших
передбачених законом соціальних виплат.
Але посилання на пп. 165.1.2 ПКУ вже немає. Втім і надалі за ним не включається
до оподаткування сума доходів, отриманих
платником податку у вигляді процентів,
що нараховані на цінні папери, емітовані
центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну фінансову політику,
та на боргові зобов’язання Національного
банку України.
По-третє, за пп. 170.12.1 ПКУ податковим
агентом платника податку в разі нарахування
(виплати) на його користь плати (відсотків),
що розподіляється на пайові членські внески
членів кредитної спілки, є кредитна спілка,
що оподатковує такий дохід за ставкою,
визначеною пп. 167.5.1 ПКУ (тобто 20 %).
Як бачимо, є окремі неузгодженості, наприклад, із застосуванням за пп. 170.4.1 ПКУ
ставки 15 %, тоді як пп. 167.5.1 ПКУ визначена ставка податку 20 %. Скоріш за все, законодавці щось наплутали, як із посиланням
на «абзаци перший-сьомий» п. 167.1 ПКУ, а
їх там усього чотири.

Оподаткування дивідендів
У частині оподаткування дивідендів залишаються чинними ті ж правила п. 170.5 ПКУ,
що діяли раніше (окрім зміни ставок).
3
Звичайно, ситуація прикра. Але з огляду на той факт,
що за мету ставилося збільшення ставки оподаткування,
рекомендуємо застосовувати ставку 20 %. (Прим. ред.)
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Так:
• податковим агентом платника податку
на доходи фізичних осіб під час нарахування
(виплати) на його користь дивідендів (крім
випадків, зазначених у пп. 165.1.18 ПКУ)
є емітент корпоративних прав або за його
дорученням — інша особа, яка здійснює
таке нарахування (виплату). Нагадаємо,
що за пп. 165.1.18 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються
дивіденди, які нараховуються на користь
платника податку у вигляді акцій (часток,
паїв), емітованих юридичною особою —
резидентом, що нараховує такі дивіденди,
за умови, що таке нарахування жодним
чином не змінює пропорцій (часток) участі
всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого
збільшується статутний фонд емітента на
сукупну номінальну вартість нарахованих
дивідендів;
• дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними
правами, що мають статус привілейованих
або інший статус, що передбачає виплату
фіксованого розміру дивідендів чи суми,
яка перевищує суму виплат, розраховану на
будь-яку іншу акцію (корпоративне право),
для цілей оподаткування прирівнюються до
виплати заробітної плати з оподаткуванням
(15 % або 20 %);
• доходи у вигляді дивідендів, зазначені
в п. 170.5 ПКУ, остаточно оподатковуються
податковим агентом під час їх нарахування
платнику податку за ставкою, визначеною
пп. 167.5.1–167.5.2 ПКУ (тобто 5 % або 20 %).
Звертаємо увагу, що будь-який резидент,
який нараховує дивіденди, включаючи того,
який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є
суб’єктом спрощеної системи оподаткування),
або звільнений від сплати такого податку з
будь-яких підстав, є податковим агентом під
час нарахування дивідендів.
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Інші зміни, пов’язані зі зміною
ставок ПДФО
Підпунктом 170.2.9 ПКУ встановлено, що
податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку
нараховує (утримує) податок за ставкою,
визначеною пп. 167.5.1 ПКУ (тобто 20 %), і
сплачує (перераховує) утриманий податок до
бюджету під час кожного нарахування такого
доходу, що не звільняє платника податку від
подання річної податкової декларації в разі
отримання ним доходу.
Нагадаємо, що податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням
послуг професійного торговця цінними
паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець.
Також за ставкою 20 % оподатковуються
роялті — за правилами, встановленими для
оподаткування дивідендів (пп. 170.3.1 ПКУ).

Розрахунок податку в разі
декларування доходів
Зміни, внесені до пп. «є» п. 176.1 ПКУ, регулюють застосування ставок у разі перерахунку
ПДФО із задекларованої річної загальної суми
оподатковуваних доходів. Як і раніше, задекларована річна загальна сума оподатковуваних
доходів зменшується на фактично нараховані
(утримані) протягом звітного року податковими агентами суми ЄСВ, ПСП (за її наявності).
Але тепер установлено, що із зменшеної
загальної суми оподатковуваних доходів:
• за ставкою 15 % оподатковуються
120 розмірів мінімальної заробітної плати;
4
Також відмітимо, що доходи, зазначені у пп. 170.1.1–
170.1.3 «Оподаткування доходу від надання нерухомості
в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)» ПКУ,
оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставками, визначеними п. 167.1 ПКУ
(пп. 170.1.4 ПКУ).
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• за ставкою 20 % оподатковується
решта суми, що перевищує 120 розмірів
мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, що для декларування доходів
за 2014 р. ця сума становить 146 160 грн.
Нарахований податок із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів, як
і до 01.01.2015 р., зменшується на суму податку, фактично нарахованого (утриманого)
податковими агентами протягом податкового (звітного) року на доходи (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), які
задекларовані платником податку.
Позитивна різниця податку підлягає сплаті
платником податку до бюджету.
Від’ємна різниця податку, як уточнено законодавцями, підлягає поверненню платнику
податку (в порядку, встановленому ПКУ).
Ця норма є нововведенням, тому що раніше
повернення не передбачалося.
Також відмітимо, що з пп. 170.11.1 ПКУ
вилучено норму, за якою суми доходу у
вигляді дивідендів з іноземним джерелом
нарахування або нараховані нерезидентами оподатковуються за ставкою 5 %.
Натомість якщо джерело виплат будь-яких
оподатковуваних доходів є іноземним, сума
такого доходу включається до загального
річного оподатковуваного доходу платника
податку — отримувача, який зобов’язаний
подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними в
п. 167.1 ПКУ.
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Оподаткування страхових
і пенсійних внесків
Законом № 71 змінено пп. 164.2.16 ПКУ
і тепер до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
включається сума пенсійних внесків у межах
недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (внесків,
премій), у т. ч. за договорами добровільного
медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні
вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою-резидентом
за платника податку чи на його користь. Не
включаються суми, що сплачуються:
• особою-резидентом, що визначається
вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими
договорами;
• одним із членів сім’ї першого ступеня
споріднення платника податку;
• роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку (до
змін — і за договорами довгострокового
страхування життя), якщо сума не перевищує 15 % нарахованої цим роботодавцем
суми заробітної плати платнику податку
протягом кожного звітного податкового
місяця, за який сплачується пенсійний внесок (до змін — за який вноситься страховий
платіж (страховий внесок, страхова премія)
або сплачується пенсійний внесок), внесків
до фондів банківського управління, але
не більше п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про
Держбюджет на рік, у розрахунку за місяць
за сукупністю таких внесків.

Інші зміни в справлянні ПДФО
Вкажемо також на зміни, внесені до ПКУ,
щодо визначення доходів, які включаються
або не включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника
податку.
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Оподаткування прощеного
(анульованого) боргу
На підставі оновленого пп. «д» пп.164.2.17
ПКУ додатковим благом, що включається до загального місячного (річного)
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оподатковуваного доходу, визнається основна сума боргу (кредиту) платника податку,
прощеного (анульованого) кредитором за
його самостійним рішенням, не пов’язаним
із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його
сума перевищує 50 % однієї мінімальної
заробітної плати (в розрахунку на рік),
встановленої на 1 січня звітного податкового року (в 2015 р. — більше 609,00 грн
(1218 × 50 %).
Кредитор зобов’язаний повідомити
плат ника податку — боржника шляхом
направлення рекомендованого листа з
повідомленням про вручення або шляхом
укладення договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про
прощення (анулювання) боргу та включити
суму прощеного (анульованого) боргу до
Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за
підсумками звітного періоду, в якому такий
борг було прощено. Боржник самостійно
сплачує податок із таких доходів і відображає їх у річній податковій декларації.
В разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу
в наведеному порядку, такий кредитор
зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо доходів, визначених
пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ.
До речі, враховуючі ці зміни, п. 165.1 ПКУ
доповнено новим пп. 165.1.55, згідно з яким
основна сума прощеного (анульованого) боргу (кредиту) (кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою
банкрутства, до закінчення строку позовної
давності), яка не перевищує вказаний вище
граничний розмір у розрахунку на рік (у
2015 р. — 609,00 грн), не включається до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.
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Оподаткування пенсій
Починаючи з 01.01.2015 р., пенсії (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно
до закону) або щомісячне довічне грошове
утримання, отримувані платником податку з
Пенсійного фонду чи бюджету за законом, розмір яких перевищує три розміри мінімальної
заробітної плати (в розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року
(у 2015 р. — 3654 грн (1218 × 3)), підлягають
оподаткуванню у частині такого перевищення.
Також підлягають оподаткуванню пенсії з іноземних джерел, якщо на підставі міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в
країні їх виплати (пп. 164.2.19 ПКУ).
Нагадаємо, до 01.01.2015 р. під оподаткування ПДФО підпадала лише частина пенсії,
що перевищувала 10 000 грн на місяць.

Насамкінець…
Наведеними нормами зміни не обмежуються. Наприклад, витрати на відрядження з пп. 140.1.7 ПКУ перенесені до пп.
170.9 ПКУ, яким передбачено оподаткування
суми надміру витрачених коштів, отриманих
платником податку на відрядження або під
звіт, не повернутої у встановлений строк.
Уточнено порядок застосування підприємцями-загальносистемниками ставки 20 %
тощо5. Змін зазнали і терміни, необхідні для
правильного застосування норм розділу IV
«Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ.
5
Зміни, внесені до пп. 170.9 ПКУ, а також порядок
оподаткування доходів підприємцями на загальній системі
оподаткування, будуть розглянуті в наступних номерах
журналу «Заработная плата» (Прим. ред.)
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ЗАКОН УКРАЇНИ
від 28.12.2014 р. № 71-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи
(витяг)1
I. Внести до Податкового кодексу України <…> такі зміни:
<…>
5) у п. 14.1 ст. 14:
<…>
п. 14.1.11 викласти в такій редакції:
«14.1.11. безнадійна заборгованість — заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:
а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо
яких минув строк позовної давності;
б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна,
на яке може бути звернено стягнення;
в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми,
оголошені померлими;
г) заборгованість фізичних осіб, прощена
кредитором, за винятком заборгованості осіб,
пов’язаних з таким кредитором, та осіб, що перебувають (перебували) з таким кредитором у
трудових відносинах протягом останніх трьох
років з моменту прощення;
ґ) заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально
встановленого законодавством розміру безспірних
вимог кредитора для порушення провадження у
справі про банкрутство, а для фізичних осіб —
50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного
податкового року (у разі відсутності законодавчо
затвердженої процедури банкрутства фізичних
осіб). Така заборгованість визнається безнадійною у разі, якщо відповідні заходи, передбачені
законодавством України, які вживав кредитор, не
призвели до її стягнення;
1
У витягу із Закону подано норми, які стосуються змін у
загальних положеннях ПКУ, справлянні ПДФО й особливостей
набрання чинності Законом. Окремі зміни супроводжуються
примітками редакції (Прим. ред.)
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д) актив у вигляді корпоративних прав або не
боргових цінних паперів, емітента яких визнано
банкрутом або припинено як юридичну особу у
зв’язку з його ліквідацією;
е) сума залишкового призового фонду лотереї
станом на 31 грудня кожного року;
є) заборгованість за зобов’язаннями, щодо
яких минув строк позовної давності;
ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної
сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин),
підтверджених у порядку, передбаченому законодавством»;
<…>
пп. 14.1.49 викласти у такій редакції:
«14.1.49. дивіденди — платіж, що здійснюється
юридичною особою емітентом корпоративних прав,
інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів
на користь власника таких корпоративних прав,
інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на
частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з
розподілом частини його прибутку, розрахованого
за правилами бухгалтерського обліку»;
доповнити пп. 14.1.521 та 14.1.522 такого змісту:
«14.1.521. договір добровільного медичного
страхування — договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров’я у разі настання страхового
випадку, пов’язаного із хворобою застрахованої
особи або нещасним випадком. Такий договір
має також передбачати мінімальний строк його
дії один рік та повернення страхових платежів
виключно страхувальнику при достроковому
розірванні договору;
14.1.522. договір страхування додаткової
пенсії — це договір страхування, який передбачає обов’язок страховика щодо здійснення
страхової виплати (виплат) та/або виплат у вигляді
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ануїтету в разі досягнення застрахованою особою
пенсійного віку, визначеного за заявою застрахованої особи у договорі страхування відповідно
до законодавства з урахуванням того, що такий
пенсійний вік не може бути меншим більше ніж
на 10 років від пенсійного віку, який надає право
на пенсію за загальнообов’язковим державним
пенсійним страхуванням. Дострокове припинення
договору до досягнення застрахованою особою
зазначеного в договорі пенсійного віку неможливе,
крім випадків наявності медично підтвердженого
критичного стану здоров’я (онкозахворювання,
інсульт тощо) або встановлення застрахованій
особі інвалідності I або II групи; виїзду страхувальника та/або застрахованої особи на постійне
проживання за межі України; смерті застрахованої
особи. Вигодонабувачем за таким договором може
бути лише застрахована особа або спадкоємці
відповідно до законодавства. Особливості зміни
страховика за договором страхування додаткової
пенсії встановлюються відповідно до закону»;
<…>
«14.1.84. інші терміни для цілей розділу III використовуються у значеннях, визначених Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними
в дію відповідно до законодавства»;
<…>
пп. 14.1.116 викласти у такій редакції:
«14.1.116. недержавне пенсійне забезпечення — пенсійне забезпечення, яке здійснюється
недержавними пенсійними фондами, страховими
організаціями та банками відповідно до Закону
України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та/або страховими організаціями за договорами
страхування довічної пенсії відповідно до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» та/або страховиками за
договорами страхування додаткової пенсії відповідно до пп. 14.1.522 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу»;
<…>
пп. 14.1.193 викласти у такій редакції:
«14.1.193. постійне представництво — постійне
місце діяльності, через яке повністю або частково
проводиться господарська діяльність нерезидента
в Україні, зокрема місце управління; філія; офіс;
фабрика; майстерня; установка або споруда для
розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/
газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше
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місце видобутку природних ресурсів; склад або
приміщення, що використовується для доставки
товарів, сервер.
З метою оподаткування термін «постійне
представництво» включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний
об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність,
якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує
шість місяців; надання послуг нерезидентом
(крім послуг з надання персоналу), у тому числі
консультаційних, через співробітників або інший
персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо
така діяльність провадиться (в рамках одного
проекту або проекту, що пов’язаний з ним) в
Україні протягом періоду або періодів, загальна
тривалість яких становить більш як шість місяців,
у будь-якому 12-місячному періоді; резидентів,
які мають повноваження діяти від імені виключно
такого нерезидента (проведення переговорів
щодо суттєвих умов та/або укладення договорів
(контрактів) від імені цього нерезидента), що
призводить до виникнення у цього нерезидента
цивільних прав та обов’язків; та/або утримувати
(зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка
товару від імені нерезидента, крім резидентів,
що мають статус складу тимчасового зберігання
або митного ліцензійного складу.
Постійним представництвом не є використання
будівель або споруд виключно з метою зберігання,
демонстрації або доставки товарів чи виробів,
що належать нерезиденту; зберігання запасів
товарів або виробів, що належать нерезиденту,
виключно з метою зберігання або демонстрації;
зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки
іншим підприємством; утримання постійного місця
діяльності виключно з метою закупівлі товарів
чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи
фізичних осіб у межах виконання угод про послуги
з надання персоналу; утримання постійного місця
діяльності виключно з метою провадження для
нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має
підготовчий або допоміжний характер»;
<…>
пп. 14.1.225 викласти у такій редакції:
«14.1.225. роялті — будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за
надання права на використання об’єкта права
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інтелектуальної власності, а саме на будь-які
літературні твори, твори мистецтва або науки,
включаючи комп’ютерні програми, інші записи
на носіях інформації, відео- або аудіокасети,
кінематографічні фільми або плівки для радіочи телевізійного мовлення, передачі (програми)
організацій мовлення, інших аудіовізуальних
творів, будь-які права, які охороняються патентом,
будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної
власності на дизайн, секретне креслення, модель,
формулу, процес, права інтелектуальної власності
на інформацію щодо промислового, комерційного
або наукового досвіду (ноу-хау).
Не вважаються роялті платежі, отримані:
як винагорода за використання комп’ютерної
програми, якщо умови використання обмежені
функціональним призначенням такої програми та її
відтворення обмежене кількістю копій, необхідних
для такого використання (використання «кінцевим
споживачем»);
за придбання примірників (копій, екземплярів)
об’єктів інтелектуальної власності, які втілені в
електронній формі, для використання за своїм
функціональним призначенням для кінцевого
споживання;
за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти
права інтелектуальної власності, визначені в
абзаці першому цього підпункту, у користування,
володіння та/або розпорядження особи;
за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на
об’єкт права інтелектуальної власності надають
право особі, яка отримує такі права продати або
здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити)
секретні креслення, моделі, формули, процеси,
права інтелектуальної власності на інформацію
щодо промислового, комерційного або наукового
досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке
оприлюднення (розголошення) є обов’язковим
згідно із законодавством України»;
<…>
6) п. 20.1 ст. 20 доповнити двома новими підпунктами такого змісту2:
«20.1.43. проводити перевірку правильності
ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського
2
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності;
20.1.44. проводити перевірку правильності та
повноти визначення доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності».
У зв’язку з цим пп. 20.1.43 вважати пп. 20.1.45;
<…>
8) у п. 44.2 ст. 443:
абзац перший викласти в такій редакції:
«44.2. Для обрахунку об’єкта оподаткування
платник податку на прибуток використовує дані
бухгалтерського обліку та фінансової звітності
щодо доходів, витрат та фінансового результату
до оподаткування»;
абзац другий після слів «доходів і витрат»
доповнити словами «та визначають об’єкт оподаткування з податку на прибуток»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«Юридичні особи — платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним пп. 3
п. 291.4 ст. 291 цього Кодексу, ведуть спрощений
бухгалтерський облік доходів та витрат з метою
обрахунку об’єкта оподаткування за методикою,
затвердженою центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику»;
абзац четвертий виключити;
9) у ст. 494:
абзац перший п. 49.2 викласти у такій редакції:
«49.2. Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в
якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі
наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати
податкові декларації щодо кожного окремого
податку, платником якого він є»5;
доповнити пп. 49.21 такого змісту:
«49.21. Платники, які мають діючі (у тому числі
призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає
ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані
за кожний встановлений цим Кодексом звітний
період подавати податкові декларації незалежно
3
У п. 44.2 йдеться про порядок визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. (Прим. ред.)
4
Стаття 49 визначає порядок подання податкової декларації
до контролюючих органів. (Прим. ред.)
5
Дуже підступна зміна. (Прим. ред.)
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від того, чи провадили такі платники господарську
діяльність у звітному періоді»;
п. 49.4 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Податкова звітність з податку на додану
вартість подається в електронній формі до контролюючого органу всіма платниками цього податку з
дотриманням умови щодо реєстрації електронного
підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному
законодавством»;
10) ст. 51 викласти в такій редакції:
«Стаття 51. Подання відомостей про суми
виплачених доходів платникам податків —
фізичним особам
51.1. Платники податків, в тому числі податкові агенти, зобов’язані подавати контролюючим
органам у строки, встановлені цим Кодексом для
податкового кварталу, податковий розрахунок
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податків6.
51.2. У визначених цим Кодексом випадках
розрахунки подаються в електронному вигляді»;
11) пп. 54.3.1 п. 54.3 ст. 54 доповнити словами
«а при здійсненні заходів податкового контролю
встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення
об’єктів оподаткування, наявності показників, які
підлягають декларуванню, відповідно до вимог
цього Кодексу та наявності діючих (у тому числі
призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає
ліцензуванню згідно із законодавством»7;
12) у ст. 57:
пункт 57.1 викласти в такій редакції:
«57.1. Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання,
зазначену у поданій ним податковій декларації,
протягом 10 календарних днів, що настають за
останнім днем відповідного граничного строку,
передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених
цим Кодексом.
Податковий агент зобов’язаний сплатити суму
податкового зобов’язання (суму нарахованого
6
У попередній редакції була додаткова вимога «контролюючому органу за місцем свого обліку». (Прим. ред.)
7
Підпункт 54.3.1 раніше надавав право контролюючому
органу самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника
податку лише за умови не подання ним в установлені строки
податкової (митної) декларації. Тепер цю норму розширено і
уточнено, за яких умов це можливо. (Прим. ред.)
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(утриманого) податку), самостійно визначеного ним
з доходу, що виплачується на користь платника
податку — фізичної особи та за рахунок такої
виплати, у строки, передбачені цим Кодексом.
<…>;
доповнити п. 57.11 такого змісту8:
«57.11. Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів
57.11.1. У разі прийняття рішення щодо виплати
дивідендів платник податку на прибуток — емітент корпоративних прав, на які нараховуються
дивіденди, проводить зазначені виплати власнику
таких корпоративних прав незалежно від того,
чи є оподатковуваний прибуток, розрахований
за правилами, визначеними статтею 137 цього
Кодексу.
57.11.2. Крім випадків, передбачених пп. 57.11.3
цього пункту, емітент корпоративних прав, який
приймає рішення про виплату дивідендів своїм
акціонерам (власникам), нараховує та вносить до
бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над
значенням об’єкта оподаткування за відповідний
податковий (звітний) рік, за результатами якого
виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання
щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок
розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється
за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 цього
Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не
зменшується на суму авансового внеску.
При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються
за неповний календарний рік, то для обрахунку
суми зазначеного перевищення використовується
значення об’єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до
бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
Сума сплачених авансових внесків з податку
на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання
з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.
8
Зауважте, норми про сплату авансового внеску з податку
на прибуток в разі виплати дивідендів тепер не містяться в розділі щодо справляння податку на прибуток і, вважаємо, надалі
стосуються всіх платників податків, які виплачують дивіденди.
(Прим. ред.)
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Сума сплачених авансових внесків з податку
на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає
поверненню платнику податків або зарахуванню
в рахунок погашення грошових зобов’язань з
інших податків і зборів (обов’язкових платежів).
У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від
грошової (крім випадків, передбачених пп. 57.11.3
цього пункту), базою для нарахування авансового
внеску згідно з абзацами першим та другим цього
підпункту є вартість такої виплати, визначена у
рішенні про виплату дивідендів, або вартість такої
виплати, розрахована за звичайними цінами в
операціях, визнаних відповідно до ст. 39 цього
Кодексу контрольованими. Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку
за визначеною п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу
ставкою покладається на будь-якого емітента
корпоративних прав, що є резидентом, незалежно
від того, чи користується такий емітент пільгами
із сплати податку, передбаченими цим Кодексом,
чи у вигляді застосування ставки податку іншої,
ніж встановлена п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу.
Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні
підприємства, які зараховують суми дивідендів
у розмірі, встановленому органом виконавчої
влади, до сфери управління якого належать такі
підприємства, відповідно до державного або
місцевого бюджету.
При цьому якщо платіж особою називається
дивідендом, такий платіж оподатковується під час
виплати згідно з нормами, визначеними згідно з
положеннями цього пункту, незалежно від того,
чи є особа платником податку.
57.11.3. Авансовий внесок, передбачений
пп. 57.11.2 цього пункту, не справляється у разі
виплати дивідендів:
на користь власників корпоративних прав
материнської компанії, що сплачуються в межах
сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді
дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат
дивідендів на користь власників корпоративних
прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди,
сплачені в межах такого перевищення, підлягають
оподаткуванню за правилами, встановленими
пп. 57.11.2 цього пункту. З метою оподаткування
материнська компанія веде наростаючим підсумком
облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб,
та дивідендів, сплачених на користь власників
корпоративних прав такої компанії, і відображає
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у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику;
платником податку на прибуток, прибуток
якого звільнений від оподаткування відповідно
до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку,
звільненого від оподаткування у період, за який
виплачуються дивіденди;
фізичним особам.
57.11.4. Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями
або корпоративними правами, які мають статус
привілейованих або інший статус, що передбачає
виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми,
яка є більшою за суму виплат, розраховану на
будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з
метою оподаткування до виплати заробітної плати
з відповідним оподаткуванням.
При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з положеннями розділу IV цього Кодексу.
Інститути спільного інвестування звільняються
від обов’язку сплати авансових внесків з податку
на прибуток у разі виплати дивідендів.
57.11.5. Авансовий внесок з податку на прибуток, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою
дивідендів, є невід’ємною частиною податку на
прибуток та не може розцінюватися як податок,
який справляється під час репатріації дивідендів
(їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до
п. 141.4 ст. 141 цього Кодексу або міжнародних
договорів України»;
у пп. 57.3 цифри «54.3.1, 54.3.2, 54.3.4–54.3.6»
замінити цифрами «54.3.1–54.3.6»;
<…>
14) в абзаці четвертому п. 64.7 ст. 64 слова
«має право приймати рішення» замінити словами
«приймає рішення»;
15) у ст. 70:
<…>
у п. 70.16:
абзац перший викласти в такій редакції:
«70.16. Органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування, самозайняті особи,
податкові агенти подають безоплатно в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, контролюючим органам за своїм місцезнаходженням
інформацію про фізичних осіб, що пов’язана з
реєстрацією таких осіб як платників податків,
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нарахуванням, сплатою податків і контролем
за дотриманням податкового законодавства
України, із зазначенням реєстраційних номерів
облікових карток платника податків або серії та
номера паспорта (для фізичних осіб, які мають
відмітку у паспорті про право здійснювати будьякі платежі за серією та номером паспорта),
зокрема»;
<…>
16) абзац другий п. 73.3 ст. 73 замінити чотирма
абзацами такого змісту:
«Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і
повинен містити:
1) підстави для надіслання запиту відповідно
до цього пункту, із зазначенням інформації, яка
це підтверджує;
2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;
3) печатку контролюючого органу»;
17) <…>
в абзаці сьомому пп. 75.1.2:
перше речення після слів «Документальною
невиїзною позаплановою електронною перевіркою» доповнити словами «за заявою платника
податків»;
друге речення викласти у такій редакції: «Заява
подається за 10 календарних днів до очікуваного
початку проведення електронної перевірки, але
не раніше офіційного повідомлення центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну
політику, про запровадження проведення такої
перевірки для відповідних платників податків: які
застосовують спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності; суб’єктів господарювання мікро-, малого; середнього підприємництва; інших
платників податків»;
18) у ст. 78:
у п. 78.1:
у пп. 78.1.1 слово «можливі» виключити;
пп. 78.1.2 доповнити словами «а в контролюючих органах наявна інформація щодо фактів
здійснення платником податків діяльності, що
призвела до виникнення об’єктів оподаткування,
наявності показників, які підлягають декларуванню,
відповідно до вимог цього Кодексу та/або наявності діючих (у тому числі призупинених) ліцензій
на право здійснення діяльності з підакцизною
продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із
законодавством»;
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доповнити пп. 78.1.17 та 78.1.18 такого змісту:
«78.1.17. платником податків не подано в
установлений п. 50.3 ст. 50 цього Кодексу строк
уточнюючий розрахунок для виправлення помилок,
виявлених за результатами електронної перевірки,
проведеної за заявою платника податків;
78.1.18. платником податків не подано в установлений п. 50.3 ст. 50 цього Кодексу строк уточнюючий розрахунок для виправлення помилок,
виявлених за результатами електронної перевірки,
проведеної за заявою платника податків»;
пункт 78.2 доповнити абзацом другим такого
змісту:
«Контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки,
які передбачені пп. 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11
п. 78.1 ст. 78 цього Кодексу, у разі, якщо питання,
що є предметом такої перевірки, були охоплені
під час попередніх перевірок платника податків»;
<…>
20) у п. 82.4 ст. 82:
абзац перший після слів «уповноваженому
представнику під розписку» доповнити словами
«або надсилається платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення»;
абзац другий після слів «уповноваженому представнику під розписку» доповнити словами «або
надіслання платнику податків рекомендованим
листом з повідомленням про вручення»;
<…>
23) пп. 98.1.4 п. 98.1 ст. 98 викласти у такій
редакції:
«98.1.4. виділення з платника податків інших
платників податків, а саме передача частини
майна платника податків, що реорганізується,
до статутних фондів інших платників податків,
які створюються власниками корпоративних прав
платника податків, що реорганізується, та внаслідок якого не відбувається ліквідація платника
податків, що реорганізується»;
24) абзаци перший та п’ятий п. 119.2 ст. 119
після слів «утриманого з них податку» доповнити
словами «а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги)»;
25) доповнити ст. 1201 такого змісту:
«Стаття 1201. Порушення термінів реєстрації
податкових накладних, що підлягають наданню покупцям — платникам податку на додану
вартість, та розрахунків коригування до таких
податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних <…>;
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26) доповнити ст. 1231 такого змісту:
«Стаття 1231. Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи
договорів страхування в межах недержавного
пенсійного забезпечення, зокрема, страхування
додаткової пенсії
Якщо договір довгострокового страхування життя
чи договір страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договір страхування
додаткової пенсії, протягом перших п’яти років його
дії розривається з будь-яких причин, крім випадку,
передбаченого абзацом четвертим цієї статті, до закінчення мінімального строку його дії або до настання
відповідного страхового випадку, встановлених цим
Кодексом та іншим законодавством, в результаті чого
відбувається часткова страхова виплата, виплата
викупної суми чи повне припинення зобов’язань страховика за таким договором перед таким платником
податку або порушуються інші вимоги, встановлені
цим Кодексом до таких договорів, а також вимоги
до договорів добровільного медичного страхування,
крім випадку, передбаченого абзацом четвертим
цієї статті, то платник податку — страхувальник,
який визнав у бухгалтерському обліку витрати,
зобов’язаний збільшити фінансовий результат до
оподаткування звітного періоду на суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із
нарахуванням пені в розмірі 120 % облікової ставки
Національного банку України, що діяла на кінець
звітного періоду, в якому відбулося розірвання
договору або такий договір перестав відповідати
вимогам, передбаченим цим Кодексом.
Податкові зобов’язання страховика у зв’язку
з обставинами, зазначеними в абзаці першому цього підпункту, за період до кінця звітного
періоду, в якому відбулося розірвання договору
довгострокового страхування життя чи договору
страхування в межах недержавного пенсійного
забезпечення, зокрема, договору страхування
додаткової пенсії, або такий договір чи договір
добровільного медичного страхування перестав
відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом,
корегуванню не підлягають.
Штрафні санкції за заниження об’єкта оподаткування з податку на прибуток у випадках,
визначених цим підпунктом, як до страховика, так
і до платника податку не застосовуються.
Договір довгострокового страхування життя,
договір медичного страхування чи договір страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договір страхування додаткової
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пенсії, в якому страхувальником є роботодавець,
може передбачати:
зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий
роботодавець, або застрахована особа, у разі
звільнення застрахованої особи;
зміну страховика на нового страховика.
При цьому така зміна страхувальника (страховика) повинна підтверджуватися тристоронньою
угодою між страхувальником (страховиком), новим
страхувальником (страховиком) та застрахованою
особою»;
27) ст. 125 виключити;
28) п. 126.1 ст. 126 викласти в такій редакції:
«126.1. У разі якщо платник податків не сплачує
узгоджену суму грошового зобов’язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств,
рентної плати протягом строків, визначених цим
Кодексом, такий платник податків притягується до
відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
при затримці до 30 календарних днів включно,
наступних за останнім днем строку сплати суми
грошового зобов’язання, — у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;
при затримці більше 30 календарних днів,
наступних за останнім днем строку сплати суми
грошового зобов’язання, — у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу»;
29) главу 11 доповнити статтею 1281 такого
змісту:
«Стаття 1281. Порушення правил вивезення
нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу з території
акцизного складу
<…>;
30) у п. і 129.6 ст. 129 слова «такий банк»
замінити словами «або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в
якому відкриваються рахунки платників у системі
електронного адміністрування податку на додану
вартість, такий банк/орган»;
31) розділ III «Податок на прибуток підприємств» викласти в такій редакції:<…>
32) у п. і 164.2 ст. 164:
підпункт 164.2.8 викласти у такій редакції:
«164.2.8. пасивні доходи (крім зазначених у
пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу), доходи у вигляді виграшів, призів»;
підпункт 164.2.16 викласти в такій редакції:
«164.2.16. сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно
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до закону, страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій), у тому числі за договорами
добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків
на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського
управління, сплачена будь-якою особою — резидентом за платника податку чи на його користь,
крім сум, що сплачуються:
а) особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;
б) одним із членів сім’ї першого ступеня споріднення платника податку;
в) роботодавцем-резидентом за свій рахунок
за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не
перевищує 15 % нарахованої цим роботодавцем
суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за
який сплачується пенсійний внесок, внесків до
фондів банківського управління, але не більш
як п’яти розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом про Державний бюджет
України на відповідний рік, у розрахунку за місяць
за сукупністю таких внесків»;
у пп. 164.2.17:
в абзаці другому пп. «б» слова та цифри «згідно
із розділом третім цього Кодексу» виключити;
пп. «д» викласти у такій редакції:
«д) основної суми боргу (кредиту) платника
податку, прощеного (анульованого) кредитором
за його самостійним рішенням, не пов’язаним з
процедурою банкрутства, до закінчення строку
позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у
розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного
податкового року. Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку — боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням
про вручення або шляхом укладення відповідного
договору, або надання повідомлення боржнику
під підпис особисто про прощення (анулювання)
боргу та включити суму прощеного (анульованого)
боргу до податкового розрахунку суми доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, за підсумками звітного періоду, у якому
такий борг було прощено. Боржник самостійно
сплачує податок з таких доходів та відображає
їх у річній податковій декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення
(анулювання) боргу у порядку, визначеному цим
підпунктом, такий кредитор зобов’язаний виконати
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всі обов’язки податкового агента щодо доходів,
визначених цим підпунктом»;
підпункт 164.2.19 викласти в такій редакції:
«164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх
індексації, нараховану відповідно до закону) або
щомісячного довічного грошового утримання,
отримуваних платником податку з Пенсійного
фонду України чи бюджету згідно із законом,
якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць),
встановленої на 1 січня звітного податкового
року, — у частині такого перевищення, а також
пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, такі пенсії
підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються
в країні їх виплати»;
33) у ст. 165:
у п. 165.1:
підпункт 165.1.46 виключити;
доповнити пп. 165.1.55 такого змісту:
«165.1.55. основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором
за його самостійним рішенням, не пов’язаним з
процедурою банкрутства, до закінчення строку
позовної давності у сумі, що не перевищує 50 %
однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку
на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року»;
34) у ст. 167:
пункт 167.1 викласти у такій редакції:
«167.1. Ставка податку становить 15 % бази
оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених
у п. 167.2–167.6 цієї статті) у тому числі, але
не виключно 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, якщо база оподаткування для
місячного оподатковуваного доходу не перевищує
десятикратний розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного
податкового року (далі у цьому пункті мінімальна
заробітна плата).
Якщо база оподаткування, яка визначена з
урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому
цього пункту, в календарному місяці перевищує
десятикратний розмір мінімальної заробітної
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плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 %.
Платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно із ст. 177 і
178 цього розділу, застосовують ставку 20 % до
частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний
розмір мінімальної заробітної плати. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу
розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому
цього пункту, поділена на кількість календарних
місяців, протягом яких платником податку було
одержано такі доходи у податковому (звітному)
році, за який здійснюється декларування.
Встановлені в абзацах першому — сьомому
цього пункту ставки податків не застосовуються
до доходів, визначених у п. 167.2–167.6 цієї статті»;
пункт 167.3 викласти у такій редакції:
«167.3. Ставка податку становить подвійний
розмір ставки, визначеної абзацом першим п. 167.1
цієї статті, бази оподаткування щодо доходів,
нарахованих як виграш чи приз (крім виграшів,
призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів.
Як виняток з абзацу першого цього пункту
грошові виграші у спортивних змаганнях (крім
винагород спортсменам — чемпіонам України,
призерам спортивних змагань міжнародного рівня,
у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у
пп. «б» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу)
оподатковуються за ставками, визначеними у
п. 167.1 цієї статті»;
пункт 167.4 виключити;
пункт 167.5 викласти у такій редакції:
«167.5. Ставки податку на пасивні доходи
до бази оподаткування встановлюються у таких
розмірах:
167.5.1. 20 % — для пасивних доходів, у тому
числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях
та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім
зазначених у пп. 167.5.2 цього пункту);
167.5.2. 5 % — для доходів у вигляді дивідендів
по акціях та корпоративних правах, нарахованих
резидентами — платниками податку на прибуток
підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по
акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування);
167.5.3. у цьому розділі термін «пасивні доходи» означає такі доходи:

ZP_2_2015_1.indd 52

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
проценти на вклад (депозит) у кредитних
спілках;
інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);
процентний або дисконтний дохід за іменним
ощадним (депозитним) сертифікатом;
плата (відсотки), що розподіляється відповідно
до пайових членських внесків членів кредитної
спілки;
дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування,
на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується)
емітентом у результаті викупу (погашення) цінних
паперів інституту спільного інвестування, який
визначається як різниця між сумою, отриманою
від викупу, та сумою коштів або вартістю майна,
сплаченою платником податку продавцю (у тому
числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних
паперів, як компенсація їх вартості;
дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно
до закону;
відсотки (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку
у результаті викупу (погашення) управителем
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;
інвестиційний прибуток, включаючи прибуток
від операцій з облігаціями внутрішніх державних
позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;
роялті;
дивіденди»;
доповнити п. 167.6 такого змісту:
«167.6. Ставка податку може становити інший
розмір, визначений цим розділом»;
35) у ст. 170:
у пп. і 170.1.4 п. 170.1 слова «їх виплати за
їх рахунок» замінити словами і цифрами «їх нарахування (виплати) за ставками, визначеними
п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу»;
у пп. 170.2.9 п. 170.2 слова та цифри «за ставками, визначеними п. 167.1» замінити словами
та цифрами «за ставкою, визначеною пп. 167.5.1
п. 167.5»;
у пп. 170.3.1 п. 170.3 слова та цифри «за ставками,
визначеними п. 167.1» замінити словами та цифрами
«за ставкою, визначеною пп. 167.5.1 п. 167.5»;
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у пп. 170.4.3 п. 170.4 слова та цифри «за
ставкою, визначеною в абзаці першому п. 167.1»
замінити словами і цифрами «за ставкою, визначеною пп. 167.5.1 п. 167.5»;
у пп. 170.5.4 п. 170.5 слова і цифри «у п. 167.2»
замінити словами і цифрами «пп. 167.5.1 та 167.5.2
п. 167.5»;
пункт 170.6 викласти у такій редакції:
«170.6. Оподаткування виграшів та призів
170.6.1. Податковим агентом платника податку
під час нарахування (виплати, надання) на його
користь доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у
парі тоталізатора, призів та виграшів у грошовій
формі, одержаних за перемогу та/або участь в
аматорських спортивних змаганнях, у тому числі
у більярдному спорті, є особа, яка здійснює таке
нарахування (виплату).
170.6.2. Податковим агентом — оператором
лотереї у строки, визначені цим Кодексом для
місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку,
нарахованого за ставкою, визначеною абзацом
першим п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, із загальної
суми виграшів (призів), виплачених за податковий
(звітний) місяць гравцям у лотерею.
Податкові агенти — оператори лотереї у податковому розрахунку, подання якого передбачено
пп. «б» п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу, відображають загальну суму нарахованих (виплачених)
у звітному податковому періоді доходів у вигляді
виграшів (призів) та загальну суму утриманого з
них податку. При цьому у податковому розрахунку
не зазначається інформація про суми окремого
виграшу, суми нарахованого на нього податку, а
також відомості про фізичну особу — платника
податку, яка одержала дохід у вигляді виграшу
(призу).
170.6.3. Оподаткування доходів у вигляді
виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у
лотерею, здійснюється у загальному порядку,
встановленому цим Кодексом для доходів, що
остаточно оподатковуються під час їх нарахування,
за ставкою, визначеною в абзаці першому п. 167.1
ст. 167 цього Кодексу.
170.6.4. Під час нарахування (виплати) доходів у
вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах,
які передбачають попереднє придбання платником
податку права на участь у таких лотереях чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника
податку у зв’язку з отриманням такого доходу.
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170.6.5. Доходи, зазначені у цьому пункті,
остаточно оподатковуються під час їх виплати
за їх рахунок»;
у пп. 170.9.1 п. 170.9:
підпункт «а» викласти в такій редакції:
«а) на відрядження — у сумі, що перевищує
суму витрат платника податку на таке відрядження,
розрахованій згідно із цим підпунктом.
Не є доходом платника податку — фізичної
особи, яка перебуває у трудових відносинах із
своїм роботодавцем або є членом керівних органів
підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством
порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числі
перевезення багажу, бронювання транспортних
квитків) як до місця відрядження і назад, так і за
місцем відрядження (у тому числі на орендованому
транспорті), оплату вартості проживання у готелях
(мотелях), а також включених до таких рахунків
витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу,
взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення
закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз),
обов’язкове страхування, інші документально
оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду
та перебування у місці відрядження, в тому числі
будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у
зв’язку із здійсненням таких витрат.
Зазначені в абзаці другому цього підпункту
витрати не є об’єктом оподаткування цим податком лише за наявності підтвердних документів,
що засвідчують вартість цих витрат у вигляді
транспортних квитків або транспортних рахунків
(багажних квитанцій), у тому числі електронних
квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, в
тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих
із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають
послуги з розміщення та проживання фізичної
особи, в тому числі бронювання місць у місцях
проживання, страхових полісів тощо.
Включаються до оподатковуваного доходу
вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
суми «чайових», за винятком випадків, коли суми
таких «чайових» включаються до рахунку згідно
із законами країни перебування, а також плата
за видовищні заходи.
До оподатковуваного доходу не включаються
також витрати на відрядження, не підтверджені
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документально, на харчування та фінансування
інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у
межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року,
в розрахунку за кожен календарний день такого
відрядження, а для відряджень за кордон — не
вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний
день такого відрядження.
Кабінетом Міністрів України окремо визначаються граничні норми добових для відрядження
членів екіпажів суден/інших транспортних засобів
або суми, що спрямовуються на харчування таких
членів екіпажів замість добових, якщо такі судна
(інші транспортні засоби):
провадять комерційну, промислову, науковопошукову чи риболовецьку діяльність за межами
територіальних вод України;
виконують міжнародні рейси для провадження
навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів
або вантажів за плату за межами повітряного або
митного кордону України;
використовуються для проведення аварійнорятувальних та пошуково-рятувальних робіт за
межами митного кордону або територіальних
вод України.
Суми та склад витрат на відрядження державних
службовців, а також інших осіб, що направляються
у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів,
визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума
добових для таких категорій фізичних осіб не може
перевищувати суму, встановлену цим підпунктом.
Сума добових визначається в разі відрядження:
у межах України та країн, в’їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи
(дозволу на в’їзд), — згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами;
до країн, в’їзд громадян України на територію
яких здійснюється за наявності візи (дозволу на
в’їзд), — згідно з наказом про відрядження та відмітками уповноваженої службової особи Державної
прикордонної служби України в закордонному
паспорті або документі, що його замінює.
За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, наказу або відміток уповноваженої
службової особи Державної прикордонної служби
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України в паспорті або документі, що його замінює,
сума добових включається до оподатковуваного
доходу платника податку.
Будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку
за наявності документів, що підтверджують зв’язок
такого відрядження з господарською діяльністю
роботодавця/сторони, що відряджає, зокрема
(але не виключно) таких: запрошень сторони, що
приймає, діяльність якої збігається з діяльністю
роботодавця/сторони, що відряджає; укладеного
договору чи контракту; інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити
цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах,
конференціях або симпозіумах, інших заходах,
які проводяться за тематикою, що збігається з
господарською діяльністю роботодавця/сторони,
що відряджає.
Якщо згідно із законами країни відрядження або
країн, територією яких здійснюється транзитний
рух до країни відрядження, обов’язково необхідно
здійснити страхування життя або здоров’я відрядженої особи чи її цивільної відповідальності
(у разі використання транспортних засобів), то
витрати на таке страхування не включаються
до оподатковуваного доходу платника податку.
За запитом представника контролюючого
органу роботодавець/сторона, що відряджає, забезпечує за власний рахунок переклад підтвердних
документів, виданих іноземною мовою»;
в абзаці другому пп. «б» слова і цифри «в межах
граничного розміру таких витрат, передбаченого у
розділі третьому цього Кодексу» замінити словами
«у встановлених межах»;
абзац другий пп. 170.11.1 п. 170.11 виключити;
у пп. 170.12.1 п. 170.12 слова і цифри «абзацом
першим п. 167.1» замінити словами і цифрами
«пп. 167.5.1 п. 167.5»;
36) у пп. «є» п. 176.1 ст. 176:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«із зменшеної загальної суми оподатковуваних
доходів 120 розмірів мінімальної заробітної плати
оподатковуються за ставкою у розмірі 15 %; решта
суми, що перевищує 120 розмірів мінімальної
заробітної плати, оподатковується за ставкою у
розмірі 20 %»;
абзац шостий доповнити новим реченням
такого змісту: «Від’ємна різниця податку підлягає поверненню платнику податку в порядку,
встановленому цим Кодексом»;
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37) у ст. 177:
пункт 177.4 викласти у такій редакції:
«177.4. До переліку витрат, безпосередньо
пов’язаних з отриманням доходів, належать:
177.4.1. витрати, до складу яких включається
вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції
або товарів (надання робіт, послуг), купівельних
напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних
частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та
інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо
віднесені до конкретного об’єкта витрат;
177.4.2. витрати на оплату праці фізичних осіб,
що перебувають у трудових відносинах з таким
платником податку (далі — працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової
заробітної плати та інших видів заохочень і виплат
виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій,
заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт,
послуг), витрати на оплату за виконання робіт,
послуг згідно з договорами цивільно-правового
характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або
натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які
звільняються від оподаткування згідно з нормами
цього розділу);
обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках,
передбачених законодавством, внески платника
податку на обов’язкове страхування життя або
здоров’я працівників у випадках, передбачених
законодавством;
177.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
розмірах і порядку, встановлених законом;
177.4.4. інші витрати, до складу яких включаються
витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в пп. 177.4.1–177.4.3 цього
пункту, до яких відносяться витрати на відрядження
найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами,
плати за розрахунково-касове обслуговування,
на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна,
що використовується в господарській діяльності,
на транспортування готової продукції (товарів),
транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані
з транспортуванням продукції (товарів), вартість
придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом
товарів, виконанням робіт, наданням послуг»;
в абзаці першому пп. 177.5.3 п. 177.5 слова
«та збору за провадження деяких видів підпри-
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ємницької діяльності» виключити, а слово «їх»
замінити словом «його»;
пункт 177.10 після абзацу другого доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Для реєстрації Книги обліку доходів і витрат
фізичні особи — підприємці подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги
у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом
четвертим;
38) абзац другий п. 178.6 доповнити реченням
такого змісту:
«Для реєстрації Книги обліку доходів і витрат
фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають до контролюючого органу
за місцем обліку примірник Книги у разі обрання
способу ведення Книги у паперовому вигляді»;
39) <…>
79) ст. 265 викласти в такій редакції:
«Стаття 265. Склад податку на майно
<…>
80) ст. 266 викласти в такій редакції:
«Стаття 266. Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
<…>
103) ст. 290 виключити;
<…>
117) у розділі XIX «Прикінцеві положення»:
у п. 1:
в абзаці восьмому цифри «2015» та «2014»
замінити відповідно цифрами «2016» та «2015»9;
<…>
у п. 11:
<…>.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2015 р.,
крім:
абзаців четвертого і п’ятого, шістдесят сьомого і шістдесят восьмого п. 5 розділу першого
(щодо зміни до пп. 14.1.5 і 14.1.144 п. 14.1 ст. 14)
розділу першого цього Закону та абзаців другого-одинадцятого пп. 10 п. 2 розділу другого цього
Закону (щодо змін до преамбули та ст. 1 Закону
України «Про державне регулювання виробництва
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»)
9
Йдеться про те, що податкова соціальна пільга надається
в розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для
працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому
законом на 1 січня звітного податкового року. (Прим. ред.)
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стосовно віднесення пива до алкогольних напоїв,
які набирають чинності з 01.07.2015 р.;
абзаців шостого та вісімдесят восьмого п. 5
(щодо змін до пп. 5 і 14.1.224 п. 14.1 ст. 14), п. 19
(щодо доповнення п. 80.2 ст. 80 новим пп. 80.2.5),
п. 35 (щодо доповнення Кодексу ст. 1281) та 74
(щодо змін до ст. 230) розділу першого цього Закону стосовно запровадження акцизних складів
на підприємствах, що виробляють нафтопродукти,
паливо моторне альтернативне та скраплений газ,
які набирають чинності з 01.04.2015 р.;
абзаців шостого — дев’ятого, 12–16 п. 45 (щодо
змін до ст. 198), п. 46 (щодо змін до ст. 199), абзацу 31
п. 49 (щодо змін до ст. 201), абзаців 26 і 27 п. 118
(щодо доповнення підрозділу другого новим п. 36)
розділу першого цього Закону стосовно системи
електронного адміністрування податку на додану
вартість, які набирають чинності з 01.07.2015 р.;
абзаців третього і четвертого п. 60 (щодо змін
до п. 220.2 ст. 220) розділу першого цього Закону
стосовно подання в електронній формі декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні
товари, які набирають чинності через три місяці
з дня опублікування цього Закону;
абзаців 15 і 16 п. 110 розділу першого цього
Закону (щодо змін до п. 296.10 ст. 296) стосовно
застосування реєстраторів розрахункових операцій,
які набирають чинності:
для платників єдиного податку третьої групи —
з 01.07.2015 р.;
для платників єдиного податку другої групи —
з 01.01.2016 р.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів
України:
1) у ст. 28 Кодексу України про надра <…>;
2) у частині першій ст. 30 Водного кодексу
України <…>;
3) у назві та частині другій ст. 77 Лісового
кодексу України <…>;
4) у назві та частині першій ст. 199 Кримінального кодексу України <…> слово «збору» замінити
словом «податку»;
5) частину першу ст. 1833 Кодексу адміністративного судочинства України <…> доповнити п. 5
такого змісту:
«5) надання дозволу на погашення усієї суми
податкового боргу за рахунок майна платника
податків, що перебуває у податковій заставі»;
6) у Бюджетному кодексі України <…>
7) у п. «л» ст. 3 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» <…>;
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8) абзац десятий частини другої ст. 16 Закону
України «Про дорожній рух» <…>.
9) у частині третій ст. 4 Закону України «Про
джерела фінансування дорожнього господарства
України» <…>;
10) у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів» <…>;
11) у п. 12 частини другої ст. 8 Закону України
«Про угоди про розподіл продукції» <…>;
12) у ст. 8 Закону України «Про єдиний збір,
який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України» <…>;
13) у назві та частині другій ст. 57 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» <…>;
14) у Законі України «Про збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування»<…>;
15) у частині другій ст. 2 Закону України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності» <…>:
після слів «що виникають під час здійснення
заходів» доповнити словами «контролю органами
державної фіскальної служби»;
слова «митного контролю на кордоні» виключити;
16) у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» <…>;
17) у Законі України від 31.07.2014 р. № 1621-VII
«Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких інших законодавчих актів України» <…>:
у розділі першому:
пп. 2, 3, 8–10, 12–17, абзац другий пп. 18,
абзаци третій-шостий пп. 21 п. 1 виключити;
пункт 4 виключити;
розділ другий виключити;
абзац п’ятий п. 1 розділу третього виключити;
18) абзац восьмий частини другої ст. 7 Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» <…>
викласти в такій редакції:
«оподаткування майна згідно з законом, крім
випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується
за нульовою ставкою»;
19) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» <…>.
3. Установити, що у 2015 та 2016 рр. перевірки
підприємств, установ та організацій, фізичних
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осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 млн
грн за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу
Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта
господарювання щодо його перевірки, згідно з
рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України. Зазначене
обмеження не поширюється:
з 01.01.2015 р. на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України
та/або виробляють та/або реалізують підакцизні
товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних
осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування
податку на додану вартість;
з 01.07.2015 р. на перевірки платників єдиного
податку другої і третьої (фізичні особи — підприємці)
груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках,
продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком
платників єдиного податку, визначених п. 27 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, з питань дотримання порядку
застосування реєстраторів розрахункових операцій.
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:
у місячний термін з дня опублікування цього
Закону переглянути рішення щодо встановлення
на 2015 р. податку на майно (в частині податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)
для об’єктів житлової нерухомості, а також прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення
у 2015 р. податку на майно (в частині податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для
об’єктів нежитлової нерухомості, податку на майно
(в частині транспортного податку) та акцизного
податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Установити, що в 2015 р. до рішень місцевих
рад про встановлення місцевих податків на 2015 р.
не застосовуються вимоги, встановлені Законом
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
5. <…>.
6. Кабінету Міністрів України до 01.07.2015 р.
розробити і внести до Верховної Ради України
проект закону щодо внесення змін до Податкового

Президент України
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кодексу України в частині перегляду системи оподаткування підприємств усіх форм власності, які
здійснюють господарську діяльність з видобутку
нафти, конденсату та газу природного.
7. Кабінету Міністрів України провести аналіз
ефективності запровадження системи електронного
адміністрування податку на додану вартість та протягом першого півріччя 2015 р. поінформувати про
результати її запровадження у перехідний період.
За окремим рішенням Верховної Ради України,
але не пізніше 01.07.2015 р., термін перехідного
періоду може бути скорочено.
8. Кабінету Міністрів України до 01.03.2015 р.
розробити та подати на розгляд Верховної Ради
України законодавчі пропозиції щодо формування
«нульової» бази оподаткування для здійснення у
подальшому контролю за доходами і витратами
громадян, яка передбачатиме обов’язкове одноразове декларування фізичними особами своїх
активів (матеріальних, нематеріальних, грошових) з
наданням таким фізичним особам — декларантам
державних гарантій щодо звільнення від оподаткування задекларованих активів, звільнення від
відповідальності за несплату податків із задекларованих активів під час їх одержання (набуття у
власність) та відсутності вимог до обов’язкового
розміщення задекларованих грошових коштів на
банківських рахунках, а також запровадження непрямих методів контролю за відповідністю доходів
і витрат фізичних осіб, передбачивши на рівні закону конкретні механізми та порядок здійснення
непрямих методів контролю.
9. Кабінету Міністрів України протягом трьох
місяців з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні
для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади своїх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.
10. Рекомендувати Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності
цим Законом прийняти нормативно-правові акти,
необхідні для реалізації цього Закону, та привести
свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом.

П. ПОРОШЕНКО
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ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Единый взнос: чуда не случилось,
проблем прибавилось
c. 58
Социальное страхование:
два в одном

c. 62

Тетяна МОЙСЕЄНКО,
податковий консультант

ЄДИНИЙ
внесок: дива
не сталося,
проблем додалося
До Закону про ЄСВ внесено зміни Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці»
від 28.12.2014 р. № 77-VIII (далі — Закон № 77) і Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від
28.12.2014 р. № 76-VIII (далі — Закон № 76). Розглянемо
найважливіші зі змін
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База справляння ЄСВ
Насамперед відзначимо, що максимальну базу справляння ЄСВ з 17 прожиткових
мінімумів до 80 не збільшили. Тому і надалі
роботодавці продовжують використовувати
обмеження у 17 прожиткових мінімумів
(20 706 грн) під час нарахування і утримання
ЄСВ з усіх видів доходів.
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Справляння ЄСВ із доходів, що не
перевищують мінімальну зарплату
Роботодавці, які мають працівників, що
з різних причин отримують зарплату нижче
мінімального розміру (новоприйняті працівники, особи, які працюють неповний
робочий часу тощо) стикнуться із серйозним
нововведенням — необхідністю справляти
ЄСВ із доходів, що не перевищують мінімальну зарплату.

Основне місце роботи і ставки ЄСВ
Нарахування ЄСВ
Статтю 1 Закону про ЄСВ доповнено визначенням терміну «основне місце роботи». Ним
вважається місце роботи, де працівник працює
на підставі укладеного трудового договору,
та де знаходиться (оформлена) його трудова
книжка, до якої вноситься запис про роботу.
Автор звертає увагу на те, що всім і без того
зрозумілий термін «основне місце роботи»
з’явився в Законі про ЄСВ не даремно. Для
працівників за основним місцем роботи та за
сумісництвом можуть застосовуватися різні
ставки ЄСВ. Так, в останньому абзаці частини
п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ вказано, що «при
нарахуванні зарплати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи
ставки єдиного внеску, встановлені цією частиною, застосовуються до визначеної бази
нарахування незалежно від її розміру без застосування коефіцієнта бази нарахування».
Багато бухгалтерів чули про можливість
застосування коефіцієнта 0,4 до ставок ЄСВ
(про нього нижче). Так от: якщо підприємство
бажає (і має можливість!) скористатися цим
коефіцієнтом, то до ставок ЄСВ, за якими
внесок нараховується на зарплати сумісників
(зовнішніх), цей коефіцієнт не застосовується.
Тобто зарплата такого працівника-сумісника
буде оподатковуватися ЄСВ на загальних
підставах, незалежно від нарахованої суми
зарплати (нижче чи вище мінімальної зарплати, але не вище максимальної бази справляння ЄСВ у сумі 20 706 грн).
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Законодавець доповнив частини п’яту
та шосту ст. 8 Закону про ЄСВ умовою, яка
зобов’язує роботодавців (а також військові
частини й органи, що виплачують грошове
забезпечення) нараховувати ЄСВ на суму
мінімальної зарплати, якщо нарахована зарплата, «лікарняні» або «декретні»
нижче «мінімалки». Зокрема, «якщо база
нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не
перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується
як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід),
та ставки єдиного внеску, встановленої для
відповідної категорії платника».
Наприклад, новоприйнятий працівник
працював два дні. Йому нараховано 100 грн
заробітної плати. Виходячи із процитованого
вище нововведення, ЄСВ треба нарахувати не
на 100 грн, а на суму «мінімалки» — 1218 грн.
І хоча виглядає це дивно, але саме так
маємо читати прийняті норми. Автор сподівається, що ДФСУ зможе найближчим часом надати роз’яснення, якими спростують
нарахування ЄСВ на «мінімалку» для новоприйнятих працівників. Вихід із цієї ситуації
може бути таким: на час до закінчення місяця
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з фізичної особою укладається договір цивільно-правового характеру (оскільки для
винагород за договорами ЦПХ не встановлено
умови щодо мінімального нарахування доходу), а з початку нового місяця працівника
оформлюють за трудовим договором. Але й
тут палиця з двома кінцями: якщо буде виявлено такий факт і доведено, що працівника прийнято на роботу, то йому треба буде
заплатити і дохід за договором, і зарплату, а
також сплатити чималий штраф (див. с. 25).
Або ж працівник із неповним робочим
днем хворіє повний місяць, а лікарняні будуть виплачені в сумі, яка не перевищує
мінімальну зарплату. ЄСВ за ставкою 33,2 %
треба нарахувати не на фактичну суму лікарняного, а на розмір мінімальної зарплати —
1218 грн. Також не логічно нараховувати ЄСВ
із цієї суми, хоча б тому, що кошти виплачує
Фонд соцстраху.
Напевно, читач вже звернув увагу на те,
що вимога щодо нарахування ЄСВ від «мінімалки» не стосується:
• винагород за договорами цивільноправового характеру,
• зарплат працівників за неосновним
місцем роботи (вище ми розглядали умову,
за якої ЄСВ нараховується «незалежно від
розміру бази нарахування»).
Також, не стосується ця вимога і заробітних плат інвалідів. Ставка ЄСВ 8,41 %
на зарплату інваліда встановлена частиною
13 ст. 8 Закону про ЄСВ, до якої жодних обмежень не введено. Тому якщо працівникінвалід працює неповний робочий день і
його фактично нарахована зарплата за місяць нижче мінімальної, то ЄСВ за ставкою
8,41 % роботодавець нараховує на фактичну
суму доходу.

Утримання ЄСВ
Жодних обмежень стосовно застосування
мінімальної зарплати як бази для утримання
ЄСВ в Законі не прописано. Отже із зарплати,

ZP_2_2015_1.indd 60

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

«лікарняних», «декретних» ЄСВ утримуємо
з фактичного доходу.
Саме тому у частині першій ст. 7 Закону
про ЄСВ тепер міститься уточнення — «кожній застрахованій особі». Тепер ЄСВ нараховується «1) для платникiв, зазначених у п. 1
(крiм абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 i 8 частини
першої ст. 4 цього Закону, — на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробiтної
плати за видами виплат, якi включають
основну та додаткову заробiтну плату, iншi
заохочувальнi та компенсацiйнi виплати,
у т. ч. у натуральнiй формi, що визначаються
вiдповiдно до Закону України «Про оплату
працi», та суму винагороди фiзичним особам за виконання робiт (надання послуг) за
цивільно-правовими договорами».
На думку автора, таке уточнення додатково
підкреслює необхідність нараховувати ЄСВ на
суму мінімальної зарплати, якщо працівником
відпрацьовано неповний місяць і йому нараховано дохід нижче мінімальної зарплати.

Нові штрафи
Не оминув законодавець увагою і питання
відповідальності за порушення у справлянні
ЄСВ, збільшивши розмір деяких штрафів.
Так, відповідно до частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ орган доходiв i зборiв застосовує
до платника ЄСВ штрафнi санкцiї:
• у разi ухилення вiд взяття на облiк або
несвоєчасного подання заяви про взяття на
облiк платниками ЄСВ, на яких не поширюється дiя Закону України «Про державну
реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних
осiб — пiдприємцiв» — у розмiрi 10 нмдг
або 170 грн (норма без змін);
• за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ накладається штраф у розмiрi 20 %
(було 10 %) своєчасно не сплачених сум;
• за донарахування територiальним
органом доходiв i зборiв або платником
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своєчасно не нарахованого єдиного внеску — у розмiрi 10 % (було 5 %) зазначеної суми за кожний повний або неповний
звiтний перiод, за який донараховано таку
суму, але не бiльш як 50 % суми донарахованого ЄСВ;
• за неналежне ведення бухгалтерської
документацiї, на пiдставi якої нараховується
єдиний внесок, — у розмiрi вiд 8 до 15 нмдг
або 136 до 255 грн (норма без змін);
• за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ одночасно з
видачею сум виплат, на якi нараховується
внесок (авансових платежiв) — у розмiрi
10 % таких несплачених або несвоєчасно
сплачених сум (норма без змін);
• за неподання, несвоєчасне подання,
подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом, органом
доходів і зборів — у розмірі 10 нмдг або
170 грн за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою (за кожне повторне таке
порушення — у розмірі 60 нмдг або 1020
грн). Ця норма є новою.

«Коефіцієнт 0,4»
Право скористатися коефіцієнтами 0,4
(0,6 з 2016 р.) запроваджено п. 3 розділу ІІ
Прикінцевих положень Закону № 77. Коефіцієнт 0,4 застосовується винятково до:
• загальної ставки ЄСВ (36,76 %, 37 %
тощо — за класами професiйного ризику
виробництва, до яких вiднесено платника,
яку нараховує роботодавець на заробітну
плату, крім зарплати сумісників!
• ставки ЄСВ 34,7 %, яка нараховується
на винагороди за договорами ЦПХ.
Коефіцієнт не застосовується до ставок:
• 33,2 % — на суми «лікарняних», «декретних»;
• 8,41 % — на зарплату інвалідів;
• усіх видів утримань (3,6; 2,6; 2,0).
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Застосовувати коефіцієнт 0,4 підприємство має право, якщо виконує одночасно
всі умови:
• загальна база нарахування ЄСВ за
місяць, за який нараховується заробітна
плата (дохід) та/або винагорода за цивільноправовими договорами, в 2,5 рази або більше перевищує загальну середньомісячну
базу нарахування ЄСВ платника за 2014 р.;
• середня заробітна плата по підприємству збільшилася мінімум на 30 % порівняно
із середньою заробітною платою за 2014 р.;
• середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта
становить не менше ніж 700 грн;
• середня заробітна плата по підприємству становить не менше трьох мінімальних
заробітних плат (з 01.01.2015 р. — 3654 грн).
Описані вище умови прив’язані до середніх
показників, обчислення яких має багато особливостей1. Щоб не припускатися помилок
в обчисленнях, варто дочекатися роз’яснень
ДФСУ. Якщо підприємство може підвищити
зарплату, але менше ніж на 30 %, то законодавець дав право такому підприємству
також скористатися коефіцієнтом, але не 0,4.
Його підприємства розраховують самостійно
«шляхом ділення загальної середньомісячної
бази нарахування єдиного внеску платника
за 2014 р. на загальну базу нарахування ЄСВ
за місяць, за який нараховується заробітна
плата (дохід) та/або винагорода, за цивільно-правовими договорами (але в будь-якому
випадку коефіцієнт не може бути менше 0,4)».
Автор зазначає, що використовувати
коефіцієнти — це право підприємства, а
не обов’язок.
І, насамкінець, зазначимо, що відкладено
видання страхових свідоцтв згідно з пп. 8
частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ.
1
На думку автора, для обчислення середніх показників
необхідно використовувати різні рядки звітності з ЄСВ за
2014 р. та Інструкцію з чисельності кількості працівників,
затверджену наказом Державного комітету статистики
України від 28.09.2005 р. № 286.
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Тетяна МОЙСЕЄНКО,
податковий консультант

СОЦІАЛЬНЕ
страхування:
два в одному
Соціальна реформа, яка стартувала черговий раз, — це довготерміновий проект законодавця, за яким два окремі фонди з
чотирьох у сфері соціального страхування об’єднуються в один
і додається ще один вид соціального страхування. І хоча на
перший погляд, це лише звичайне злиття, маємо і низку змін

Об’єднання
ФСС з ТВП і ФСС від НВВ
Основами законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування ще з далекого 1998 р. було
передбачено, що залежно вiд страхового випадку запроваджуються такі види
загальнообов’язкового державного соціального страхування:
• пенсiйне;
• у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням;
• вiд нещасного випадку на виробництвi
та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi;
• на випадок безробiття;
• медичне.
Кожен окремий вид соціального страхування (крім медичного, який до 2015 р. так
і не був запроваджений) регулювався спеці-
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альним законом. Керівництво й управління
соціальним страхуванням незалежно один від
одного здійснювали спеціальні фонди: ПФУ
керував пенсійним страхуванням на підставі
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р.
№ 1058-IV; ФСС з ТВП — страхуванням у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням відповідно до 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) тощо. І роботодавці
сплачували страхові внески кожному Фонду.
У 2011 р. за ініціативи ПФУ всі страхові
внески об’єднали в ЄСВ, який розподілявся
між Фондами. І Фонди продовжували працювати окремо, надаючи застрахованим
особам і підприємствам соціальні послуги.
Та маємо новацію.
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Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного
соціального страхування та легалізації фонду
оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77-VIII
(далі — Закон № 77) запроваджене таке:
• ПФУ і Фонд зайнятості залишаються
працювати окремо один від одного, надаючи
страхові послуги, як і раніше;
• ФСС з ТВП і ФСС від НВВ реорганізуються шляхом злиття й утворюється новий
фонд — Фонд соціального страхування (Фонд
соцстраху).
Таке «перетворення» Фондів відбулось на
базі 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
(далі — Закон № 1105), за яким працював
ФСС від НВВ. Його тепер викладено в новій
редакції. А ось звичний всім Закон № 2240,
який визначав питання виплати «лікарняних»
і «декретних», утратив чинність з 01.01.2015 р.
Отже з 01.01.2015 р. маємо новий Фонд
соцстраху і старий Закон № 1105, але вже
в новій редакції і з новою назвою — Закон
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» (далі — Закон про
страхування). Для повноцінної роботи нового Фонду необхідний деякий час, тому на
такий перехідний період продовжують свою
роботу ФСС з ТВП і ФСС від НВВ.
Новий Фонд соцстраху буде забезпечувати такі види соціального страхування:
• у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
• від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі — страхування від нещасного випадку);
• медичне.
І поки Фонди об’єднуватимуться, з
01.01.2015 р. вже запрацювали нові умови
соціального страхування.
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Виплата допомоги, якщо
страховий стаж менше 6 місяців
Змінено умови оплати листків непрацездатності особам, страховий стаж яких
менше 6 місяців.
Згідно з п. 4 ст. 19 Закону про страхування
застраховані особи, які протягом 12 місяців
перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування мають
страховий стаж менше 6 місяців, мають
право на матеріальне забезпечення відповідно
до цього Закону в таких розмірах:
• допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, але
в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної заробітної плати на місяць,
встановленої законом у місяці настання
страхового випадку;
• допомога по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але в
розрахунку на місяць не вище двократного
розміру мінімальної заробітної плати та
не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці
настання страхового випадку.
Тобто перше, що необхідно буде перевірити бухгалтеру, це період роботи на підприємстві застрахованої особи, яка надала
листок непрацездатності: якщо період роботи
та страховий стаж більше шести місяців,
то оплачувати лікарняний слід за звичним
правилом (на підставі Порядку № 1266).
Якщо ж застрахована особа відпрацювала
менше 6 місяців на підприємстві, то вона має
звернутися у Пенсійний фонд для отримання
довідки за ф. № ОК-5, у якій будуть зазначені
місяці сплати страхових внесків за останні
12 місяців перед страховим випадком.
Якщо за останні 12 місяців бухгалтер
нарахує шість місяців страхового стажу (не
обов’язкового поспіль, Закон такої вимоги
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не містить), у т. ч. у поточного роботодавця,
то листок непрацездатності оплачується за
Порядком № 1266.
Але якщо за останні 12 місяців страховий
стаж буде менше ніж шість місяців, то страхові випадки — тимчасову непрацездатність,
вагітність та пологи — слід оплачувати з
урахуванням обмежень.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

статтею 10 Закону України «Про донорство
крові та її компонентів». Для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності
в розмірі 100 % середньої заробітної плати
(доходу) зазначені вище застраховані особи
надають копії посвідчень або інші документи,
які підтверджують право на пільгу.

Оплата лікарняних «чорнобильцям»

Нові розміри оплати лікарняних
Порядок обчислення страхового стажу не
змінився, а ось відсотки для оплати листка
непрацездатності змінилися.
Так, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим
особам залежно від страхового стажу в таких
розмірах (ст. 24 Закону про страхування):
• 50 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж до 3 років;
• 60 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж від 3 до 5 років;
• 70 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж від 5 до 8 років;
• 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж понад 8 років;
• 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, віднесеним до
1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; одному з батьків
або особі, що їх замінює та доглядає хвору
дитину віком до 14 років, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни й особам, на яких поширюється чинність
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»; особам,
віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про
жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають право на пільгу, передбачену
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Відразу звертаємо увагу, що «чорнобильцям» 4-ї категорії скасовано всі пільги, передбачені Законом України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
28.02.1991 р. № 796-XII (див. с. 13). Але саме
поняття «особи 4-ї категорії, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» в цьому
Законі залишилося. Та ФСС з ТВП у листі від
17.01.2015 р. №2.4-17-92 заявив, що «чорнобильці» 4-ї категорії права на оплату листків
непрацездатності в розмірі 100 % не мають.

Оплата «перехідних» «лікарняних»
Найпоширенішим на сьогодні є таке запитання: в яких відсотках оплачувати листок непрацездатності, виписаний у 2014 р.
(працівник захворів у 2014 р.), а наданий
для оплати у 2015 р.?
Безумовно, хочеться думати, що оскільки
страховий випадок настав у 2014 р., то і застосовуються «старі» 60–80 %. Але, на жаль,
ні, оскільки Закон № 2240, яким їх було передбачено, втратив чинність з 01.01.2015 р.
Оскільки працівник надав листок непрацездатності для оплати у 2015 р., то
протокол комісії із соціального страхування
про призначення допомоги буде складено
у 2015 р., фінансування цього листка непрацездатності також буде замовлятися у
2015 р., то й відсоткові обмеження мають
діяти нові — 50 %, 60 %, 70 % і 100 %.
І знову звертаємо вашу увагу на те, що ФСС
з ТВП у листі від 17.01.2015 р. №2.4-17-92
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заявив, що такі «перехідні» «лікарняні» слід
оплачувати за «старими» розмірами, з чим і
на думку автора, і на думку редакції, важко
погодитися.
Умови надання допомоги по вагітності та
пологах, а також відсотковий розмір заробітної плати, залишилися без змін і прописані
у ст. 25 Закону про страхування.

Початок оплати «лікарняних»
Згідно з п. 2 ст. 22 Закону про страхування допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим
особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення
працездатності або до встановлення МСЕК
інвалідності (встановлення іншої групи,
підтвердження раніше встановленої групи
інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених
законодавством. Перші п’ять днів, як і раніше,
оплачує роботодавець.
Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми,
не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві, виплачується Фондом застрахованим інвалідам, які працюють на
підприємствах та в організаціях товариств
УТОГ і УТОС, починаючи з першого дня
непрацездатності за весь період до відновлення працездатності незалежно від
звільнення застрахованої особи в період
втрати працездатності у порядку та розмірах, установлених законодавством.

Розрахунок середньої зарплати
Порядок фінансування Фондом страхових
виплат залишився без змін, а ось у розрахунку
середнього заробітку варто очікувати змін.
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Відповідно до ст. 33 Закону № 1105 під
час обчислення середньої заробітної плати
(доходу) для забезпечення допомогою по
тимчасовій непрацездатності, допомогою по
вагітності та пологах враховуються всі види
заробітної плати (доходу) в межах граничної
суми місячної заробітної плати (доходу),
на яку нараховуються страхові внески на
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
Якщо порівняти із ст. 53 вже скасованого Закону № 2240, згідно з якою під час
обчислення середньої заробiтної плати (доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовiй непрацездатностi та допомогою по
вагiтностi та пологах враховуються всi види
заробiтної плати (доходу) в межах граничної
суми мiсячної заробiтної плати (доходу) за
вiдпрацьований час, на яку нараховуються
страховi внески, то побачимо, що в новому
законі немає фрази «за відпрацьований час».
Це, у свою чергу, має покласти край суперечкам щодо врахування в розрахунку середньої
зарплати оплати за час відпустки, виконання
громадських обов’язків тощо.
Крім того, у ст. 33 Закону немає умови,
що виплати, які враховуються для обчислення середньої зарплати, мають ще й бути
об’єктом оподаткування ПДФО.

Про новий Фонд і страхувальників
Новий Фонд соцстраху, серед великого
списку своїх функцій, завдань, обов’язків і
повноважень, буде зокрема:
• обмінюватися інформацією з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики
у сферах трудових відносин, соціального
захисту населення, реалізації державної
податкової політики та з адміністрування
ЄС, ПФУ;
• користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру
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загальнообов’язкового державного соціального страхування, даними електронного реєстру листків непрацездатності, необхідними
для забезпечення виконання покладених на
нього функцій.
А ось роботодавець за п. 2 ст. 15 Закону № 1105 зобов’язаний зокрема:
• вести облік коштів соціального страхування та своєчасно надавати Фонду встановлену звітність щодо цих коштів у строки,
в порядку та за формою, встановленими
правлінням Фонду;
• подавати в установленому порядку на
підставі законодавства відомості про:
— розмір заробітної плати та використання робочого часу працівників;
— річний фактичний обсяг реалізованої
продукції (робіт, послуг), кількість нещасних випадків і професійних захворювань на
підприємстві за минулий календарний рік;
— використання коштів Фонду за іншими
визначеними цим Законом напрямами в
порядку, встановленому правлінням Фонду;
• інформувати про:
— кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві;
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— зміну виду діяльності підприємства
для переведення його до відповідного класу
професійного ризику.

Штрафні санкції
Відповідальність страхувальника залишилась без змін, і штрафні санкції за порушення
порядку використання страхових коштів ті самі.
Роботодавці відшкодовують Фонду в повному
обсязі неправомірно витрачену суму страхових
коштів та/або вартість наданих соціальних
послуг і сплачують штраф у розмірі 50 % такої
суми. За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів
на страхувальників та інших отримувачів
коштів Фонду накладається штраф у розмірі
10 % несвоєчасно повернутих або повернутих
не в повному обсязі страхових коштів.
Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі
страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 % зазначених
сум коштів, розрахована за кожний день
прострочення платежу.

Що нового

Як визначати середню зарплату для розрахунку лікарняних
У листі від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92
ФСС з ТВП, інформуючи про останні зміни в
законодавстві з питань соціального страхування,
звернув увагу на нововведення щодо обчислення
суми допомоги по тимчасовій непрацездатності
та допомоги по вагітності та пологах особам,
які за останні 12 календарних місяців мають
страховий стаж менше шести місяців. Проте
не вдається у подробиці їх обчислення. Але
коли номер готувався до друку, бухгалтерська
спільнота могла ознайомитися з текстом іншого
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листа ФСС з ТВП від 05.01.2015 г. № 12/07-21
і жваво його обговорювала. Якщо вірити
викладеному, то новим Законом для таких осіб
сума допомоги по тимчасовій непрацездатності
обмежується розміром мінімальної заробітної
плати, а допомоги по вагітності та пологах — двох
мінімальних заробітних плат. Тобто підприємство
на одного такого працівника зможе за місяць
отримати з Фонду соцстраху суму «лікарняних»
суму не вище мінімальної зарплати, якщо його
зарплата вища за мінімальну.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ЗАКОН УКРАЇНИ
від 28.12.2014 р. № 77-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду
оплати праці
(витяг)1
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів
України:
1. Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., № 46–47, с. 403 із наступними змінами)
викласти в такій редакції:
«ЗАКОН УКРАЇНИ
Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
Цей Закон відповідно до Основ законодавства
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначає правові, фінансові та
організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності,вагітністю
та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони
життя та здоров’я.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) види соціального страхування:
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили
1
З прикінцевих та перехідних положень Закону виключено
норми, які стосуються заміни термінів та страхування посадових
осіб держорганів, діяльність яких регулюється зазначеними законами: норми щодо функцій Фонду. (Прим. ред.).
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втрату працездатності (далі — страхування від
нещасного випадку)
медичне
2) електронний реєстр листків непрацездатності — система накопичення, зберігання та
використання інформації про видані, продовжені
та обліковані листки непрацездатності
3) загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі — соціальне страхування) —
система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення,страхові виплати
та надання соціальних послуг застрахованим
особам за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України
4) мінімальний страховий внесок — сума
коштів, що визначається розрахунково як добуток
мінімального розміру заробітної плати і розміру
єдиного внеску на соціальне страхування, встановлених законом на місяць, за який нараховується
заробітна плата (дохід);
5) нещасний випадок — обмежена в часі подія
або раптовий вплив на працівника небезпечного
виробничого фактора чи середовища, що сталися
у процесі виконання ним трудових обов’язків,
внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або
настала смерть;
6) об’єкт соціального страхування — страховий ризик та страховий випадок, із настанням
яких у застрахованих осіб (членів їх сімей, інших
осіб) виникає право на матеріальне забезпечення
та соціальні послуги відповідно до цього Закону
залежно від видів соціального страхування;
7) професійне захворювання — захворювання, що виникло внаслідок професійної
діяльності застрахованого та зумовлюється
виключно або переважно впливом шкідливих
речовин і певних видів робіт та інших факторів,
пов’язаних з роботою;
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8) страховий стаж — період (строк), протягом
якого особа підлягає соціальному страхуванню
відповідно до видів соціального страхування;
9) страховик — Фонд соціального страхування
України (далі — Фонд);
10) страхові випадки:
за соціальним страхуванням від нещасних
випадків — нещасний випадок на виробництві
або професійне захворювання (у тому числі встановлене чи виявлене в період, коли потерпілий
не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів), що спричинили
застрахованому професійно зумовлену фізичну
чи психічну травму; нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок
порушення застрахованим нормативних актів
про охорону праці;
за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — подія, з настанням
якої виникає право застрахованої особи, членів
її сім’ї або іншої особи на отримання відповідно
до цього Закону матеріального забезпечення або
соціальних послуг;
11) страхові внески — кошти відрахувань на
окремі види загальнообов’язкового державного
соціального страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності
Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», кошти, що надходять від сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування;
12) страхові кошти — акумульовані страхові
внески, суми від фінансових санкцій та інші надходження відповідно до законодавства для здійснення
матеріального забезпечення, страхових виплат та
надання соціальних послуг згідно з цим Законом;
13) страхові ризики:
за соціальним страхуванням від нещасного випадку — обставини, внаслідок яких може статися
нещасний випадок або професійне захворювання;
за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — обставина,
внаслідок якої застрахована особа або члени її
сім’ї можуть тимчасово втратити засоби існування
та потребувати матеріального забезпечення або
надання соціальних послуг згідно з цим Законом;
14) суб’єкти соціального страхування — застрахована особа, члени її сім’ї або інша особа
у випадках, передбачених цим Законом, страхувальник та страховик.
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2. Терміни «застрахована особа», «страхувальники» та «роботодавці» вживаються у цьому
Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування».
Стаття 2. Законодавство України
про соціальне страхування
1. Законодавство про соціальне страхування
складається із Основ законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Кодексу законів про працю України, цього
Закону, інших законодавчих актів та прийнятих
відповідно до них інших нормативно-правових актів.
2. Якщо міжнародним договором України,
згода на обов’язковість якого надана Верховною
Радою України, встановлено інші норми, ніж ті,
що передбачені законодавством України про
соціальне страхування, застосовуються норми
міжнародного договору.
Стаття 3. Принципи соціального страхування
1. Соціальне страхування здійснюється за
принципами:
1) законодавчого визначення умов і порядку
здійснення соціального страхування;
2) обов’язковості страхування осіб відповідно
до видів соціального страхування та можливості
добровільності страхування у випадках, передбачених законом;
3) державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав;
4) обов’язковості фінансування Фондом витрат,
пов’язаних із наданням матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, в
обсягах, передбачених цим Законом;
5) формування та використання страхових
коштів на засадах солідарності та субсидування;
6) диференціації розміру виплати допомоги
залежно від страхового стажу;
7) диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого
травматизму та професійної захворюваності на
кожному підприємстві;
8) економічної заінтересованості суб’єктів
страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;
9) цільового використання коштів соціального
страхування;
10) відповідальності роботодавців та Фонду за
реалізацію права застрахованої особи на матеріальне
забезпечення та соціальні послуги за цим Законом.
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Розділ II
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Стаття 4. Фонд соціального страхування України
1. Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та медичним страхуванням,
провадить акумуляцію страхових внесків, контроль
за використанням коштів, забезпечує фінансування
виплат за цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює інші
функції згідно із затвердженим статутом.
2. Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що діє на підставі статуту, який затверджується його правлінням.
3. Фонд, якщо інше не передбачено законами
України, не може займатися іншою діяльністю, крім
тієї, для якої його створено, та використовувати
свої кошти на цілі, не пов’язані з цією діяльністю.
4. Кошти Фонду не включаються до складу
Державного бюджету України та використовуються
тільки за цільовим призначенням.
До коштів Фонду застосовується казначейська
форма обслуговування в порядку, передбаченому
для обслуговування Державного бюджету України.
5. Бюджет Фонду затверджує Кабінет Міністрів
України.
6. Фонд є юридичною особою, має печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, символіку, яка затверджується
його правлінням.
Фонд набуває прав юридичної особи з дня
реєстрації статуту в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері реєстрації (легалізації) статутів фондів
загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
Стаття 5. Управління Фондом соціального
страхування України
1. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.
2. Безпосереднє управління Фондом здійснюють
його правління та виконавча дирекція.
Стаття 6. Правління Фонду соціального
страхування України
1. До складу правління Фонду входять по сім
представників держави, застрахованих осіб та
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роботодавців, які виконують свої обов’язки на
громадських засадах.
<…>
6. Рішення правління Фонду, прийняте в межах
його компетенції, є обов’язковим для виконання, у
тому числі всіма страхувальниками та застрахованими особами, яких воно стосується. Рішення
правління Фонду оформляється постановою. Постанови правління Фонду підлягають обов’язковому
оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду
протягом 20 робочих днів після їх прийняття.
7. Рішення правління Фонду, які відповідно до
закону є регуляторними актами, розробляються,
розглядаються, приймаються та оприлюднюються
з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
Стаття 7. Повноваження правління Фонду
соціального страхування України
1. Правління Фонду:
<…>
2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої
дирекції Фонду та її робочих органів; щорічно, а
також у разі потреби заслуховує звіти директора
виконавчої дирекції Фонду про її діяльність;
<…>
4) подає на розгляд центральному органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах трудових відносин,
соціального захисту населення, для внесення на
затвердження Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення розміру внесків за видами
загальнообов’язкового державного соціального
страхування;
5) щорічно готує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо розмірів страхових тарифів
на соціальне страхування від нещасних випадків
на виробництві за видами економічної діяльності;
6) призначає та звільняє директора виконавчої дирекції Фонду в порядку, визначеному цим
Законом;
7) за поданням директора виконавчої дирекції
Фонду призначає та звільняє його заступників;
8) затверджує:
<…>
Положення про службу страхових експертів з
охорони праці, профілактики нещасних випадків
на виробництві і професійних захворювань;
Положення про порядок використання коштів
лікувально-профілактичними, навчальними та
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іншими закладами, які надають Фонду соціальні
послуги, та контроль за їх цільовим використанням;
Положення про навчально-інформаційні центри;
Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат;
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів,
у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитних
рахунках банківських установ (за погодженням із
центральними органами виконавчої влади, що
забезпечують формування державної фінансової
політики, державної політики у сферах трудових
відносин, соціального захисту населення);
інші нормативно-правові акти та документи,
що регламентують діяльність Фонду з виконання
його статутних завдань;
9) встановлює розмір допомоги на поховання;
<…>
14) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку
та звітності щодо їх надходження та використання;
15) вирішує питання формування та використання резерву коштів для забезпечення фінансової
стабільності Фонду в сумі, необхідній для фінансування матеріального забезпечення в розрахунку
не менш як на п’ять календарних днів;
16) представляє Фонд у відносинах з органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян з питань соціального
захисту громадян, а також органами соціального
страхування зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов’язана із захистом
соціальних прав людини;
17) здійснює інші функції, передбачені статутом Фонду.
Стаття 8. Виконавча дирекція Фонду
соціального страхування України
1. Виконавча дирекція Фонду є постійно діючим
виконавчим органом правління Фонду.
<…>
2. Виконавчу дирекцію очолює директор, який
призначається та звільняється правлінням Фонду <…>.
3. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, відділення
в районах і містах обласного значення. Робочі
органи виконавчої дирекції Фонду є юридичними
особами, мають самостійні кошториси, печатки із
зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
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Робочі органи виконавчої дирекції Фонду провадять свою діяльність від імені виконавчої дирекції
Фонду в межах та в порядку, визначених цим
Законом, статутом Фонду, типовим положенням
про робочі органи виконавчої дирекції Фонду, що
затверджується його правлінням, та положенням,
затвердженим директором виконавчої дирекції
Фонду.
4. Керівників управлінь і відділень Фонду призначає директор виконавчої дирекції Фонду за
погодженням з правлінням Фонду.
5. Виконавча дирекція Фонду здійснює матеріально-технічне забезпечення роботи правління
Фонду.
Стаття 9. Основні завдання і функції Фонду
соціального страхування України та його
робочих органів
1. Основними завданнями Фонду та його робочих органів є:
1) реалізація державної політики у сферах
соціального страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, медичного
страхування;
2) надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг відповідно до
цього Закону;
3) профілактика нещасних випадків;
4) віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням
виду його економічної діяльності;
5) проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види
економічної діяльності (у тому числі основний)
підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу
професійного ризику виробництва з урахуванням
виду його економічної діяльності;
6) здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності
застрахованим особам, у тому числі на підставі
інформації з електронного реєстру листків непрацездатності;
7) здійснення контролю за використанням
роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду;
8) аналіз та прогнозування надходження коштів
від сплати єдиного внеску.
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2. Фонд та його робочі органи відповідно до
покладених на них завдань:
1) здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в
межах бюджету Фонду, затвердженого Кабінетом
Міністрів України, управління майном;
2) проводять розслідування страхових випадків
та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;
3) здійснюють заходи з профілактики страхових випадків;
4) забезпечують функціонування інформаційно-аналітичних систем;
5) здійснюють обмін інформацією з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують
формування державної політики у сферах трудових
відносин, соціального захисту населення, реалізації
державної податкової політики та з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, Пенсійним фондом України для виконання Фондом покладених на нього
функцій і завдань, визначених законодавством
України;
6) здійснюють контроль за використанням
коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та
звітності щодо їх надходження та використання,
застосовують в установленому законодавством
порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи;
7) беруть участь у проведенні наукових досліджень з питань соціального страхування населення, вивчають міжнародний досвід з метою
запровадження інноваційних форм соціального
страхування, виступають замовником наукових
робіт, досліджень і методичного забезпечення;
8) беруть участь у здійсненні міжнародного
співробітництва для розв’язання проблем та обміну досвідом у сфері соціального страхування;
9) здійснюють інші функції, передбачені статутом Фонду.
Стаття 10. Права, обов’язки та
відповідальність Фонду соціального
страхування України
1. Фонд має право:
1) користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, даними електронного реєстру листків
непрацездатності, необхідними для забезпечення
виконання покладених на нього функцій;
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2) одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій (у тому
числі від органів доходів і зборів, банківських, інших
фінансово-кредитних установ) та громадян —
суб’єктів підприємницької діяльності відомості
щодо використання страхових коштів;
3) перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду,
дотримання порядку використання роботодавцем
виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати
з Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку
роботодавця у проведенні перевірки, виявлення
фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання
роботодавцем коштів Фонду;
4) отримувати необхідні пояснення (у тому
числі в письмовій формі) з питань, що виникають
під час перевірки;
5) накладати і стягувати фінансові санкції та
адміністративні штрафи, передбачені законом за
порушення вимог цього Закону;
6) вимагати від керівників та інших посадових
осіб підприємств, установ і організацій, а також
від фізичних осіб усунення виявлених фактів порушення законодавства про соціальне страхування;
7) порушувати відповідно до законодавства
питання про притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення законодавства у
сфері соціального страхування, вимагати надання
інформації про вжиті заходи;
8) утворювати підприємства, установи, організації для виконання своїх статутних завдань.
2. Фонд зобов’язаний:
1) забезпечувати фінансування та виплачувати матеріальне забезпечення, страхові виплати
і надавати соціальні послуги, передбачені цим
Законом;
2) здійснювати контроль за дотриманням порядку використання страхувальником страхових
коштів;
3) вживати заходів щодо раціонального використання коштів і забезпечення фінансової
стабільності Фонду;
4) контролювати правильність витрат за соціальним страхуванням, передбачених цим Законом
та іншими нормативно-правовими актами з питань
соціального страхування;
5) стягувати надміру виплачені кошти з юридичних і фізичних осіб у встановленому законом
порядку;
6) вести облік і звітність щодо страхових коштів;
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7) надавати безоплатно застрахованим особам
і страхувальникам консультації з питань застосування законодавства про соціальне страхування;
8) вести облік показників для визначення класу
професійного ризику виробництва;
9) щорічно складати звіт про результати своєї
діяльності та після його затвердження правлінням Фонду подавати Кабінету Міністрів України
і оприлюднювати;
10) інформувати страхувальників та застрахованих осіб про результати своєї роботи через
засоби масової інформації;
11) укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві, а також
угоди із санаторно-курортними закладами для
обслуговування застрахованих осіб, що направляються безпосередньо із стаціонару лікувального
закладу до реабілітаційних відділень.
3. Фонд несе відповідальність згідно із законом
за шкоду, заподіяну з його вини застрахованим
особам внаслідок несвоєчасної або неповної виплати матеріального забезпечення, страхових
виплат, ненадання або несвоєчасне надання
соціальних послуг, передбачених цим Законом.
4. Працівники Фонду за порушення законодавства про соціальне страхування несуть відповідальність згідно із законом.
Стаття 11. Формування та використання
коштів Фонду соціального страхування
України
1. Джерелами формування коштів Фонду є:
1) страхові внески страхувальників та застрахованих осіб;
2) суми фінансових санкцій, застосованих
відповідно до цього Закону, інших законів до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб —
підприємців за порушення встановленого порядку
сплати страхових внесків та використання коштів
Фонду, штрафів за недотримання законодавства
про соціальне страхування, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону
на посадових осіб та громадян за такі порушення;
3) суми не прийнятих до зарахування витрат
страхувальника за соціальним страхуванням;
4) доходи від розміщення тимчасово вільних
коштів, у тому числі резерву коштів Фонду;
5) капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
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6) доходи від реалізації майна, придбаного за
рахунок коштів Фонду;
7) добровільні внески та інші надходження
відповідно до закону.
2. Кошти Фонду використовуються на:
1) виплату матеріального забезпечення, страхових виплат та надання соціальних послуг, фінансування заходів з профілактики страхових
випадків, передбачених цим Законом;
2) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності Фонду, його робочих органів,
підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери його управління, розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду;
3) формування резерву коштів Фонду.
3. З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду формується резерв коштів.
Порядок формування та використання резерву
коштів Фонду затверджується правлінням Фонду.
4. Закупівля товарів, робіт і послуг (крім
послуг з реабілітації застрахованих осіб) за рахунок коштів Фонду здійснюється відповідно до
Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Стаття 12. Страхові внески
1. Кошти, що надходять до Фонду від сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, повинні забезпечувати:
1) виплату застрахованим особам матеріального забезпечення та надання соціальних послуг,
передбачених цим Законом;
2) створення резерву коштів Фонду в розмірі
суми, необхідної для виплати всіх видів матеріального забезпечення, страхових виплат, передбачених цим Законом, в розрахунку не менш як
на п’ять календарних днів;
3) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності Фонду, його робочих органів,
підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери його управління, матеріальне та соціально-побутове забезпечення його працівників;
розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду;
4) фінансування заходів з профілактики страхових випадків.
2. На відносини у сфері здійснення контролю
за своєчасністю подання та достовірністю поданих
роботодавцем відомостей щодо отримання коштів
Фонду та дотримання порядку їх використання не
поширюється дія Закону України «Про основні
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засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності».
Стаття 13. Майно та матеріально-технічне
забезпечення Фонду соціального
страхування України
<…>
Стаття 14. Відносини з органами виконавчої
влади
1. Фонд та його робочі органи з метою реалізації
завдань, покладених на них відповідно до цього
Закону та інших законів України, взаємодіють з
центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування шляхом обміну відповідною інформацією, проведення
інших заходів з виконання цього Закону.
Розділ III
ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТРАХУВАЛЬНИКА І
ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ
Стаття 15. Права, обов’язки та відповідальність
роботодавця як страхувальника
1. Роботодавець як страхувальник має право на:
1) безоплатне отримання в органах Фонду інформації про порядок використання коштів Фонду;
2) отримання інформації про результати проведення перевірки використання коштів Фонду;
3) судовий захист своїх прав.
2. Роботодавець зобов’язаний:
1) надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення, страхових
виплат та соціальних послуг згідно із цим Законом;
2) вести облік коштів соціального страхування
і своєчасно надавати Фонду встановлену звітність
щодо цих коштів;
3) під час перевірки правильності використання
коштів Фонду та достовірності поданих роботодавцем даних надавати посадовим особам Фонду
необхідні документи та пояснення з питань, що
виникають під час перевірки;
4) подавати в установленому порядку відповідно до законодавства відомості про:
розмір заробітної плати та використання робочого часу працівників;
річний фактичний обсяг реалізованої продукції
(робіт, послуг), кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий
календарний рік;
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використання коштів Фонду за іншими визначеними цим Законом напрямами в порядку,
встановленому правлінням Фонду;
5) інформувати про:
кожний нещасний випадок або професійне
захворювання на підприємстві;
зміну виду діяльності підприємства для переведення його до відповідного класу професійного
ризику;
6) безоплатно створювати всі необхідні умови
для роботи на підприємстві представників Фонду;
7) повідомляти працівникам підприємства про
адреси та номери телефонів Фонду, а також лікувально-профілактичних закладів та лікарів, які за
угодами з Фондом обслуговують підприємство;
8) подавати звітність до Фонду у строки, в порядку та за формою, що встановлені правлінням
Фонду;
9) повернути Фонду суму виплаченого матеріального забезпечення та вартість наданих
соціальних послуг потерпілому на виробництві у
разі невиконання своїх зобов’язань щодо сплати
страхових внесків.
3. Достовірність зазначених у документах даних
перевіряється Фондом. У разі подання недостовірних відомостей, використання роботодавцем
коштів Фонду з порушенням встановленого порядку роботодавець добровільно чи на підставі
рішення суду повинен відшкодувати страховику
заподіяну шкоду.
4. Роботодавцеві забороняється вчиняти будьякі дії, що можуть призвести до прийняття ним
разом із застрахованою особою спільного рішення,
яке може в подальшому зашкодити цій особі або
членам її сім’ї реалізувати своє право на матеріальне забезпечення та отримання соціальних
послуг відповідно до цього Закону.
5. Роботодавець несе відповідальність за:
1) порушення порядку використання коштів
Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення;
2) несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених цим Законом;
3) подання недостовірних відомостей про використання коштів Фонду;
4) шкоду, заподіяну застрахованим особам або
Фонду внаслідок невиконання або неналежного
виконання обов’язків, визначених цим Законом.
6. У разі порушення порядку використання
страхових коштів роботодавці відшкодовують
Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену
суму страхових коштів та/або вартість наданих
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соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі
50 відсотків такої суми.
За несвоєчасне повернення або повернення
не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду
накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному
обсязі страхових коштів.
Одночасно на суми несвоєчасно повернутих
або повернутих не в повному обсязі страхових
коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в
розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.
7. Своєчасно не сплачені фінансові санкції та адміністративні штрафи стягуються із страхувальника
в дохід Фонду в порядку, встановленому законом.
8. Право застосовувати фінансові санкції та
накладати адміністративні штрафи від імені Фонду
мають директор виконавчої дирекції Фонду та його
заступники, керівники робочих органів Фонду та
їх заступники.
Стаття 16. Права, обов’язки та
відповідальність застрахованих осіб
1. Застраховані особи мають право на:
1) безоплатне отримання інформації про порядок витрачання страхових коштів Фонду та
роз’яснення з питань соціального страхування;
2) отримання у разі настання страхового випадку
матеріального забезпечення, страхових виплат та
соціальних послуг, передбачених цим Законом;
3) участь у розслідуванні страхового випадку, у
тому числі за участі представника профспілкового
органу або своєї довіреної особи;
4) послуги медичної реабілітації;
5) послуги професійної реабілітації, включаючи
збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної
реабілітації не перевищує двох років;
6) відшкодування витрат під час проходження
медичної і професійної реабілітації на проїзд до
місця лікування чи навчання і назад, витрат на
житло та харчування, транспортування багажу,
на проїзд особи, яка його супроводжує;
7) послуги соціальної реабілітації, включаючи
придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються
відповідно до законодавства;
8) оскарження дії страховика, страхувальникароботодавця щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг;
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9) судовий захист своїх прав.
2. Застраховані особи зобов’язані:
1) надавати страхувальнику, страховику достовірні документи, на підставі яких призначається
матеріальне забезпечення та надаються соціальні
послуги відповідно до цього Закону;
2) своєчасно повідомляти страхувальника та
страховика про обставини, що впливають на умови
або зміни розміру матеріального забезпечення та
соціальних послуг;
3) знати та виконувати вимоги законодавчих
та інших нормативно-правових актів про охорону
праці, що стосуються застрахованого, а також
додержуватися зобов’язань щодо охорони праці,
передбачених колективним договором (угодою,
трудовим договором, контрактом) та правилами
внутрішнього трудового розпорядку підприємства,
установи, організації;
4) у разі настання нещасного випадку або
професійного захворювання:
лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або в медичних працівників, з якими Фонд
уклав угоди на медичне обслуговування;
дотримуватися правил поведінки та режиму
лікування, визначених лікарями, які його лікують;
не ухилятися від професійної реабілітації та
виконання вказівок, спрямованих на якнайшвидше
повернення його до трудової діяльності;
5) дотримуватися режиму, визначеного лікарем
на період тимчасової непрацездатності;
6) виконувати інші вимоги, передбачені цим
Законом.
3. Застрахована особа несе відповідальність
згідно із законом за незаконне одержання з її
вини (підроблення, виправлення в документах,
подання недостовірних відомостей тощо) матеріального забезпечення та соціальних послуг за
соціальним страхуванням.
Стаття 17. Вирішення спорів
1. Спори, що виникають із правовідносин за
цим Законом, вирішуються в судовому порядку.
2. Строк давності в разі стягнення штрафних
санкцій, передбачених цим Законом, а також
інших видів заборгованості перед Фондом не
застосовується.
3. Спори щодо визначення класу професійного
ризику виробництва, а також щодо розміру шкоди
та прав на її відшкодування, накладення штрафів та
з інших питань вирішуються в судовому порядку. За
бажанням заінтересована особа може звернутися
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з питань вирішення спору до спеціальної комісії
Фонду. До складу цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять представники держави,
застрахованих осіб і страхувальників.
Такі самі комісії на тих самих засадах створюються при робочих органах Фонду із залученням
представників місцевих органів виконавчої влади,
застрахованих осіб і страхувальників.
Положення про діяльність цих комісій затверджується правлінням Фонду.
4. Рішення комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду може бути оскаржено до
комісії, створеної при виконавчій дирекції цього
Фонду, а рішення останньої — до його правління.
Розділ IV
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З
ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Стаття 18. Особи, які підлягають
страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності
1. Страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності підлягають особи, які працюють
на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форми власності та господарювання, у тому
числі в іноземних дипломатичних та консульських
установах, інших представництвах нерезидентів
або у фізичних осіб, а також обрані на виборні
посади в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування та в інших органах.
Стаття 19. Право громадян на матеріальне
забезпечення та соціальні послуги за
страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності
1. Право на матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без
громадянства та члени їх сімей, які проживають в
Україні, якщо інше не передбачено міжнародним
договором України, згода на обов’язковість якого
надана Верховною Радою України.
Це право виникає з настанням страхового
випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не
передбачено законом.
2. Громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі
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соціального страхування країни, в якій вони перебувають, мають право на матеріальне забезпечення
та соціальні послуги відповідно до цього Закону за
умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із
законом, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.
3. Особи, які забезпечують себе роботою
самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою
діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени
творчих спілок, творчі працівники, які не є членами
творчих спілок), мають право на матеріальне
забезпечення та соціальні послуги відповідно до
цього Закону за умови сплати страхових внесків
до Фонду згідно із законом.
4. Застраховані особи, які протягом дванадцяти
місяців перед настанням страхового випадку за
даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на
матеріальне забезпечення відповідно до цього
Закону в таких розмірах:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності —
виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку на
місяць не вище за розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом у місяці настання
страхового випадку;
2) допомога по вагітності та пологах — виходячи
з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються
страхові внески, але в розрахунку на місяць не
вище двократного розміру мінімальної заробітної
плати та не менше за розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом у місяці настання
страхового випадку.
Стаття 20. Види матеріального забезпечення
та соціальних послуг за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності
1. За страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності надаються такі види
матеріального забезпечення та соціальних послуг:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності
(включаючи догляд за хворою дитиною);
2) допомога по вагітності та пологах;
3) допомога на поховання (крім поховання
пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від
нещасного випадку на виробництві);
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4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після
перенесених захворювань і травм.
Стаття 21. Обчислення страхового стажу
1. Страховий стаж — період (строк), протягом
якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та за який
щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею
страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний
страховий внесок, крім випадків, передбачених
абзацом другим цієї частини.
Період відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, отримання виплат
за окремими видами соціального страхування,
крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як
період, за який сплачено страхові внески виходячи
з розміру мінімального страхового внеску.
2. Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, а за періоди
до його запровадження — у порядку та на умовах,
передбачених законодавством, що діяло раніше.
3. Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Якщо сума сплачених за відповідний місяць
страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:
ТП = Св В,
де ТП — тривалість періоду, що зараховується
до страхового стажу та визначається у місяцях;
Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;
В — мінімальний розмір страхового внеску за
відповідний місяць.
4. До страхового стажу прирівнюється трудовий
стаж, набутий працівником за час роботи на умовах
трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням».
Стаття 22. Умови надання допомоги по
тимчасовій непрацездатності та тривалість її
виплати
1. Допомога по тимчасовій непрацездатності
надається застрахованій особі у формі матері-
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ального забезпечення, яке повністю або частково
компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі
настання в неї одного з таких страхових випадків:
1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві;
2) необхідності догляду за хворою дитиною;
3) необхідності догляду за хворим членом сім’ї;
4) догляду за дитиною віком до трьох років або
дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби
матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;
5) карантину, накладеного органами санітарноепідеміологічної служби;
6) тимчасового переведення застрахованої
особи відповідно до медичного висновку на легшу,
нижчеоплачувану роботу;
7) протезування з поміщенням у стаціонар
протезно-ортопедичного підприємства;
8) перебування в реабілітаційних відділеннях
санаторно-курортного закладу після перенесених
захворювань і травм.
2. Допомога по тимчасовій непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом
застрахованим особам починаючи з шостого дня
непрацездатності за весь період до відновлення
працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК)
інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності)
незалежно від звільнення застрахованої особи в
період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві,
здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з
нещасним випадком на виробництві, виплачується
Фондом застрахованим інвалідам, які працюють на
підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і
УТОС, починаючи з першого дня непрацездатності
за весь період до відновлення працездатності
незалежно від звільнення застрахованої особи в
період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій
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непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року.
У разі настання тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві, під час
перебування у щорічній (основній чи додатковій)
відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених цим Законом.
3. Допомога по тимчасовій непрацездатності
по догляду за хворою дитиною віком до 14 років
виплачується застрахованій особі з першого дня
за період, протягом якого дитина за висновком
лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.
Допомога по тимчасовій непрацездатності
по догляду за хворою дитиною віком до 14 років,
якщо вона потребує стаціонарного лікування,
виплачується застрахованій особі з першого дня
за весь час її перебування в стаціонарі разом з
хворою дитиною.
Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, у разі здійснення
догляду за хворою дитиною віком до 14 років
допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується в порядку та розмірах,
передбачених абзацом четвертим частини другої
цієї статті та статтею 25 цього Закону.
4. Допомога по тимчасовій непрацездатності
по догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за
хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за
три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових
обставин, — не більш як за сім календарних днів.
5. Допомога по тимчасовій непрацездатності
в разі захворювання матері або іншої особи, яка
фактично здійснює догляд за дитиною віком до
трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка здійснює
догляд за дитиною, з першого дня за весь період
захворювання в порядку та розмірах, встановлених цим Законом.
6. Допомога по тимчасовій непрацездатності
по догляду за хворою дитиною віком до 14 років,
по догляду за хворим членом сім’ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично
здійснює догляд за дитиною віком до трьох років
або дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей
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час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці,
додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або
творчій відпустці.
7. Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним
органами санітарно-епідеміологічної служби, надається допомога по тимчасовій непрацездатності
з першого дня за весь час відсутності на роботі
з цієї причини.
8. У разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на
легшу, нижчеоплачувану роботу цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності
з першого дня за час такої роботи, але не більш
як за два місяці. Ця допомога обчислюється за
загальними правилами, але надається в розмірі,
який разом із заробітком за тимчасово виконувану
роботу не може перевищувати суми повного заробітку до часу переведення.
9. Допомога по тимчасовій непрацездатності
в разі здійснення протезування за медичними показаннями в стаціонарі протезно-ортопедичного
підприємства надається застрахованій особі з
першого дня за весь період перебування в цьому
підприємстві з урахуванням часу на проїзд до
протезно-ортопедичного підприємства і назад.
10. Допомога по тимчасовій непрацездатності
в разі здійснення санаторно-курортного лікування
надається застрахованій особі, якщо тривалість
щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторнокурортного закладу і назад.
Застрахованій особі, яка направляється на
лікування в реабілітаційне відділення санаторнокурортного закладу після перенесених захворювань
і травм безпосередньо із стаціонару лікувального
закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності
надається за весь час перебування у санаторнокурортному закладі (з урахуванням часу на проїзд
до санаторно-курортного закладу і у зворотному
напрямку) у розмірах, встановлених цим Законом.
Допомога по тимчасовій непрацездатності
застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за весь період
санаторно-курортного лікування дитини-інваліда
(з урахуванням часу на проїзд до санаторнокурортного закладу і у зворотному напрямку) за
наявності медичного висновку про необхідність
стороннього догляду за нею.
11. У разі настання тимчасової непрацездатності
застрахованої особи у період вирішення спору про
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незаконність її звільнення з роботи допомога по
тимчасовій непрацездатності надається за умови
поновлення застрахованої особи на роботі з дня
винесення такого рішення відповідним органом.
Стаття 23. Підстави для відмови в наданні
допомоги по тимчасовій непрацездатності
1. Допомога по тимчасовій непрацездатності
не надається:
1) у разі одержання застрахованою особою
травм або її захворювання при вчиненні нею
злочину;
2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму
здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших
обов’язків або симуляції хвороби;
3) за час перебування під арештом і за час
проведення судово-медичної експертизи;
4) за час примусового лікування, призначеного
за постановою суду;
5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку
із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного
сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;
6) за період перебування застрахованої особи у
відпустці без збереження заробітної плати, творчій
відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.
2. Застраховані особи, які в період отримання
допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не
з’являються без поважних причин у призначений
строк на медичний огляд, у тому числі на лікарськоконсультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну
експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю
допомогу з дня допущення порушення на строк, що
встановлюється рішенням органу, який призначає
допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Стаття 24. Розмір допомоги по тимчасовій
непрацездатності
1. Допомога по тимчасовій непрацездатності
виплачується застрахованим особам залежно від
страхового стажу в таких розмірах:
1) 50 % середньої заробітної плати (доходу) —
застрахованим особам, які мають страховий стаж
до трьох років;
2) 60 % середньої заробітної плати (доходу) —
застрахованим особам, які мають страховий стаж
від трьох до п’яти років;
3) 70 % середньої заробітної плати (доходу) —
застрахованим особам, які мають страховий стаж
від п’яти до восьми років;
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4) 100 % середньої заробітної плати (доходу) —
застрахованим особам, які мають страховий стаж
понад вісім років;
5) 100 % середньої заробітної плати (доходу) —
застрахованим особам, віднесеним до 1–4 категорій
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років,
яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;
ветеранам війни та особам, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»; особам,
віднесеним до жертв нацистських переслідувань
відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають
право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону
України «Про донорство крові та її компонентів».
2. Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною
або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць
не повинна перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску, з якої
сплачувалися страхові внески до Фонду.
Стаття 25. Умови надання і тривалість
виплати допомоги по вагітності та пологах
1. Допомога по вагітності та пологах надається
застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати
(доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами.
Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої
становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у
разі ускладнених пологів або народження двох чи
більше дітей — 70) календарних днів після пологів.
Жінкам, віднесеним до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
допомога по вагітності та пологах виплачується
за 180 календарних днів зазначеної відпустки
(90 — до пологів та 90 — після пологів). Розмір
зазначеної допомоги обчислюється сумарно та
надається застрахованій особі в повному обсязі
незалежно від кількості днів відпустки, фактично
використаних до пологів.
2. Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі, яка усиновила дитину
протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з
дня усиновлення і до закінчення 56 календарних
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днів (70 календарних днів у разі одночасного
усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних
днів — для жінок, віднесених до 1–4 категорій
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи).
3. У разі надання застрахованій особі відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами у період її тимчасової непрацездатності листок непрацездатності
по тимчасовій непрацездатності закривається і
з дня настання цієї відпустки видається інший
листок непрацездатності. Кожен із зазначених
листків оплачується за відповідними нормами
цього Закону.
У разі надання застрахованій особі відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи, організації не з
вини застрахованої особи, щорічної (основної чи
додаткової) відпустки, відпустки без збереження
заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з
навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права
на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
За період відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами, що збігається з відпусткою для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
допомога по вагітності та пологах виплачується
незалежно від допомоги по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку.
Стаття 26. Розмір допомоги по вагітності та
пологах
1. Допомога по вагітності та пологах надається
застрахованій особі у розмірі 100 % середньої
заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, і не
залежить від страхового стажу.
2. Сума допомоги по вагітності та пологах у
розрахунку на місяць не повинна перевищувати
розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові
внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку.
Стаття 27. Право на допомогу на поховання
1. Допомога на поховання надається у разі
смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї,
які перебували на її утриманні:
1) дружини (чоловіка);
2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли
18 років або старших цього віку, якщо вони стали
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інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків — за
умови, що вони не мають працездатних батьків), а
студентів та учнів середніх професійно-технічних
та вищих навчальних закладів з денною формою
навчання — до 23 років;
3) батька, матері;
4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.
2. Не вважаються такими, що перебували на
утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які
мали самостійні джерела засобів до існування
(одержували заробітну плату, пенсію тощо).
3. Допомога надається застрахованій особі,
члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним
особам, які здійснили поховання.
Стаття 28. Розмір допомоги на поховання
1. Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні,
надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
Стаття 29. Лікування в реабілітаційних
відділеннях санаторно-курортних закладів
1. Для забезпечення відновлення здоров’я
застрахована особа має право на лікування в
реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних
закладів після перенесених захворювань і травм
за рахунок коштів Фонду.
Стаття 30. Призначення та виплата
матеріального забезпечення, надання
соціальних послуг за страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності
1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності застрахованим особам,
які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним
місцем роботи (крім допомоги по тимчасовій
непрацездатності (включаючи догляд за хворою
дитиною), допомоги по вагітності та пологах, які
надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України).
У разі ліквідації (реорганізації) підприємства,
установи, організації матеріальне забезпечення
за страховими випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим
особам їх правонаступником, а в разі відсутності
правонаступника — робочим органом Фонду за
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місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника.
Застрахованим особам, стосовно яких страхувальником не виконано обов’язків щодо нарахування та виплати матеріального забезпечення
за страховими випадками у зв’язку з відсутністю
можливості встановлення місцезнаходження
цього страхувальника, що підтверджується даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування та актами
перевірки центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику з питань нагляду
та контролю за додержанням законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення та виплата матеріального
забезпечення здійснюються робочим органом
Фонду за місцем реєстрації їх місця проживання
чи перебування у порядку, встановленому правлінням Фонду.
2. Добровільно застрахованим особам призначення та виплата матеріального забезпечення, а
також надання соціальних послуг за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
здійснюються робочим органом Фонду за місцем
здійснення їх обліку як страхувальників.
3. Рішення про призначення матеріального
забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального
страхування, що створюється (обирається) на
підприємстві, в установі, організації, до складу
якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих
осіб (виборних органів первинної профспілкової
організації (профспілкового представника) або
інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).
Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального
забезпечення, приймає рішення про відмову в
його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково),
розглядає підставу і правильність видачі листків
непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення
та соціальних послуг.
Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до положення
про комісію (уповноваженого) із страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,
яке затверджується правлінням Фонду.
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Стаття 31. Документи, необхідні для
призначення матеріального забезпечення
за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності
1. Підставою для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок
непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом —
копія листка непрацездатності, засвідчена підписом
керівника і печаткою за основним місцем роботи.
Порядок і умови видачі, продовження та обліку
листків непрацездатності, здійснення контролю за
правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони
здоров’я, за погодженням з Фондом.
2. Для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи, зазначені в абзаці шостому частини першої ст. 25 цього
Закону, додають копії відповідних посвідчень або
інші документи, які підтверджують право на пільгу.
3. Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка
здійснила поховання, на підставі свідоцтва про
смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державної реєстрації актів громадянського
стану, виконавчим органом сільської, селищної
чи міської (крім міст обласного значення) ради.
4. Допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи призначається застрахованій особі
на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державної реєстрації
актів громадянського стану, виконавчим органом
сільської, селищної чи міської (крім міст обласного
значення) ради, та довідки з місця проживання про
перебування померлого члена сім’ї на утриманні
застрахованої особи.
Стаття 32. Строки розгляду документів,
призначення та виплати матеріального
забезпечення за страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності
1. Документи для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності та
пологах розглядаються не пізніше десяти днів з
дня їх надходження.
Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та
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порядку оскарження видається або надсилається
заявникові не пізніше п’яти днів після винесення
відповідного рішення.
2. Допомога по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах виплачується:
1) застрахованим особам, які працюють на
умовах трудового договору (контракту), — у найближчий після дня призначення допомоги строк,
установлений для виплати заробітної плати;
2) добровільно застрахованим особам — протягом десяти днів після призначення допомоги.
3. Допомога на поховання призначається не
пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня
після отримання страхувальником страхових коштів
від Фонду відповідно до цього Закону.
4. Призначене, але не одержане у зв’язку зі
смертю застрахованої особи матеріальне забезпечення виплачується членам сім’ї, які проживали
разом з нею, або спадкоємцям.
Призначене, але не одержане застрахованою
особою своєчасно матеріальне забезпечення виплачується за минулий час у розмірі, встановленому
на час настання страхового випадку.
Суми матеріального забезпечення, не одержані
з вини органу, що призначає матеріальне забезпечення, виплачуються застрахованій особі за
минулий час з дотриманням вимог законодавства
про індексацію грошових доходів населення.
Надміру виплачені суми матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності внаслідок зловживань
з боку застрахованої особи або членів її сім’ї
стягуються з них у судовому порядку.
5. Матеріальне забезпечення, передбачене цим
Законом, виплачується у разі, якщо звернення
за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення
працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами,
смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який
перебував на її утриманні.
Стаття 33. Порядок розрахунку середньої
заробітної плати (доходу) для обчислення
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах
1. При обчисленні середньої заробітної плати
(доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах
враховуються всі види заробітної плати (доходу)
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в межах граничної суми місячної заробітної плати
(доходу), на яку нараховуються страхові внески
на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
2. Порядок обчислення середньої заробітної
плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 34. Порядок фінансування
Фондом соціального страхування України
страхувальників
1. Фінансування страхувальників-роботодавців
для надання матеріального забезпечення найманим
працівникам здійснюється робочими органами
Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду.
Підставою для фінансування страхувальників
робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить
інформацію про нараховані застрахованим особам
суми матеріального забезпечення за їх видами.
Робочі органи Фонду здійснюють фінансування
страхувальників-роботодавців протягом десяти
робочих днів після надходження заяви.
У разі якщо сума отриманих страхувальником
від Фонду страхових коштів перевищує фактичні
витрати на надання матеріального забезпечення,
невикористані страхові кошти повертаються до
робочого органу Фонду, що здійснив фінансування,
протягом трьох робочих днів.
2. Страхувальник-роботодавець відкриває
окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у банках у порядку, встановленому
Національним банком України.
Страхувальник-роботодавець, який є бюджетною установою, відкриває окремий рахунок для
зарахування страхових коштів в органі, що здійснює
казначейське обслуговування бюджетних коштів,
у порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної фінансової політики.
Кошти Фонду, що надходять на зазначений
рахунок, обліковуються на окремому субрахунку.
Страхові кошти, зараховані на окремий поточний
рахунок у банку або на окремий рахунок в органі, що
здійснює казначейське обслуговування бюджетних
коштів (далі — окремий рахунок), можуть бути використані страхувальником виключно на надання
матеріального забезпечення та соціальних послуг
застрахованим особам. Страхові кошти, зараховані
на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані
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на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на
підставі виконавчих та інших документів, за якими
здійснюється стягнення відповідно до закону.
Розділ V
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ
ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ
СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Стаття 35. Особи, які підлягають
страхуванню від нещасного випадку
1. Страхуванню від нещасного випадку підлягають:
1) особи, які працюють на умовах трудового
договору (контракту);
2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні
ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до
будь-яких робіт під час, перед або після занять; під
час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики
(стажування), виконання робіт на підприємствах;
3) особи, які утримуються у виправних закладах
та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах
за спеціальними договорами.
2. Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв’язку з чим
дитина народилася інвалідом, прирівнюється до
нещасного випадку, який трапився із застрахованим. Така дитина відповідно до медичного висновку
вважається застрахованою і до 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення
нею 23 років, їй надається допомога Фонду.
Усі особи, перелічені у частині першій цієї статті,
вважаються застрахованими з моменту набрання
чинності цим Законом незалежно від фактичного
виконання страхувальниками своїх зобов’язань
щодо сплати страхових внесків.
3. Добровільно від нещасного випадку можуть
застрахуватися:
1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно, — займаються адвокатською, нотаріальною,
творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності,
члени фермерського господарства, особистого
селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;
2) громадяни — суб’єкти підприємницької
діяльності.
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Стаття 36. Страхові виплати
1. Страховими виплатами є грошові суми, які
Фонд виплачує застрахованому чи особам, які
мають на це право, у разі настання страхового
випадку.
2. Факт нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання розслідується
в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів
України, відповідно до Закону України «Про охорону праці».
3. Підставою для оплати потерпілому витрат на
медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових
виплат є акт розслідування нещасного випадку
або акт розслідування професійного захворювання
(отруєння) за встановленими формами.
4. Перелік обставин, за яких настає страховий
випадок, та перелік професійних захворювань
визначаються Кабінетом Міністрів України.
5. В окремих випадках, за наявності підстав,
Фонд може:
1) визнати страховим нещасний випадок, що
стався за обставин, не визначених відповідним
переліком;
2) визнати страховим випадком захворювання,
не внесене до переліку професійних захворювань,
якщо на момент прийняття рішення медична наука
має нові відомості, які дають підстави вважати це
захворювання професійним.
6. Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або
професійне захворювання, не звільняє страховика
від виконання зобов’язань перед потерпілим.
7. Страхові виплати складаються із:
1) страхової виплати втраченого заробітку (або
відповідної його частини) залежно від ступеня
втрати потерпілим професійної працездатності
(далі — щомісячна страхова виплата);
2) страхової виплати в установлених випадках
одноразової допомоги потерпілому (членам його
сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
3) страхової виплати дитині, яка народилася
інвалідом внаслідок травмування на виробництві
або професійного захворювання її матері під час
вагітності;
4) страхових витрат на медичну та соціальну
допомогу.
8. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди
потерпілим від нещасних випадків на виробництві
або професійних захворювань і членам їхніх сімей
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не є страховою виплатою та здійснюється незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до положень Цивільного кодексу України
та Кодексу законів про працю України.
Стаття 37. Перерахування розміру страхових
виплат
1. Перерахування сум щомісячних страхових
виплат і витрат на медичну та соціальну допомогу
провадиться в разі:
1) зміни ступеня втрати професійної працездатності;
2) зміни складу сім’ї померлого.
2. Перерахування сум щомісячних страхових
виплат провадиться також у разі зростання у
попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки
за даними центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня
наступного року. При цьому визначена раніше
сума щомісячної страхової виплати зменшенню
не підлягає.
Стаття 38. Визначення ступеня втрати
працездатності потерпілим
1. Ступінь втрати працездатності потерпілим
установлюється МСЕК за участю Фонду і визначається у відсотках професійної працездатності,
яку мав потерпілий до ушкодження здоров’я. МСЕК
установлює обмеження рівня життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з якою пов’язане
ушкодження здоров’я, причину, час настання
та групу інвалідності у зв’язку з ушкодженням
здоров’я, а також необхідні види медичної та соціальної допомоги.
2. Огляд потерпілого, складання та корегування
індивідуальної програми реабілітації інваліда, в
якій визначаються види реабілітаційних заходів
та строки їх виконання, проводиться МСЕК за
умови подання акта про нещасний випадок на
виробництві, акта розслідування професійного захворювання за встановленими формами, висновку
спеціалізованого медичного закладу (науково-дослідного інституту профпатології чи його відділення) про професійний характер захворювання,
направлення лікувально-профілактичного закладу
або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому потерпілий одержав травму чи
професійне захворювання, або робочого органу
виконавчої дирекції Фонду, суду чи прокуратури.
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3. Позачергова експертиза проводиться МСЕК
за заявою потерпілого, страховика чи інших заінтересованих осіб, суду чи прокуратури.
Стаття 39. Тимчасове переведення потерпілого
на легшу, нижчеоплачувану роботу
1. За потерпілим, тимчасово переведеним
на легшу нижчеоплачувану роботу, зберігається
його середньомісячний заробіток на строк, визначений ЛКК, або до встановлення стійкої втрати
професійної працездатності.
2. Стійкою втратою професійної працездатності вважається будь-яка втрата професійної
працездатності, визначена МСЕК.
3. Необхідність переведення потерпілого на
іншу роботу, її тривалість та характер установлюються ЛКК або МСЕК.
4. За згодою потерпілого роботодавець
зобов’язаний надати йому рекомендовану ЛКК
або МСЕК роботу за наявності відповідних вакансій.
5. Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк
роботодавець не забезпечує потерпілого відповідною роботою, Фонд сплачує потерпілому страхову
виплату в розмірі його середньомісячного заробітку.
6. Середньомісячний заробіток, передбачений
частинами першою та п’ятою цієї статті, обчислюється в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 40. Страхові виплати потерпілому під
час його професійної реабілітації
1. Потерпілому, який проходить професійне
навчання або перекваліфікацію за індивідуальною
програмою реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати професійної працездатності
минуло не більше одного року), Фонд провадить
щомісячні страхові виплати в розмірі середньомісячного заробітку протягом строку, визначеного
програмою реабілітації.
2. Фонд оплачує вартість придбаних потерпілим
інструментів, протезів та інших пристосувань,
відшкодовує потерпілому інші необхідні витрати,
пов’язані з його професійною підготовкою.
3. Середньомісячний заробіток, передбачений
частиною першою цієї статті, обчислюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 41. Право на страхові виплати в разі
смерті потерпілого
1. У разі смерті потерпілого право на одержання
щомісячних страхових виплат мають непрацездатні

28.01.2015 17:21:44

84

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
особи, які перебували на утриманні померлого або
мали на день його смерті право на одержання від
нього утримання, а також дитина померлого, яка
народилася протягом не більш як десятимісячного
строку після його смерті.
2. Такими непрацездатними особами є:
1) діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до
18 років, які не працюють, або старші за цей вік,
але через вади фізичного або розумового розвитку
самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями,
студентами (курсантами, слухачами, стажистами)
денної форми навчання, — до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;
2) особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо вони не працюють;
3) інваліди — члени сім’ї потерпілого на час
інвалідності;
4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов’язаний виплачувати
аліменти;
5) непрацездатні особи, які не перебували на
утриманні померлого, але мають на це право.
3. Право на одержання страхових виплат у
разі смерті потерпілого мають також дружина
(чоловік) або один з батьків померлого чи інший
член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей,
братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли восьмирічного віку.
Стаття 42. Щомісячні страхові виплати
та інші витрати на відшкодування шкоди
1. Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної
працездатності та середньомісячного заробітку,
що потерпілий мав до ушкодження здоров’я.
Щомісячна страхова виплата не повинна перевищувати середньомісячного заробітку, що
потерпілий мав до ушкодження здоров’я.
У разі якщо потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по
інвалідності у зв’язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати
середньомісячний заробіток, який потерпілий
мав до ушкодження здоров’я. Визначені раніше
сума щомісячної страхової виплати та пенсія по
інвалідності зменшенню не підлягають.
2. У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, Фонд проводить
одноразову страхову виплату потерпілому, розмір
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якої визначається відповідно до ступеня втрати
професійної працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, встановленого законом на день настання
права потерпілого на страхову виплату.
У разі якщо при подальших обстеженнях МСЕК
потерпілому встановлено інший, вищий ступінь
втрати стійкої професійної працездатності з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з виконанням трудових
обов’язків, йому провадиться одноразова виплата,
розмір якої визначається відповідно до відсотка,
на який збільшено ступінь втрати працездатності,
щодо попереднього обстеження МСЕК, виходячи з
розрахунку 17 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на день
настання права потерпілого на страхову виплату.
Якщо комісією з розслідування нещасного
випадку встановлено, що ушкодження здоров’я
настало не лише з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів
про охорону праці, розмір одноразової допомоги
зменшується на підставі висновку цієї комісії, але
не більш як на 50 %.
3. Фонд фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, у тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний,
постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних
засобів пересування тощо, якщо потребу в них
визначено висновками МСЕК та індивідуальною
програмою реабілітації інваліда (у разі її складення).
Фонд організовує цілеспрямоване та ефективне
лікування потерпілого у власних спеціалізованих
лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних
закладах з метою якнайшвидшого відновлення
здоров’я застрахованого.
Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потерпілий тимчасово
втратив працездатність, Фонд фінансує всі витрати
на його лікування.
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100 % середнього заробітку
(оподатковуваного доходу). При цьому перші п’ять
днів тимчасової непрацездатності оплачуються
власником або уповноваженим ним органом за
рахунок коштів підприємства, установи, організації.
Допомога по тимчасовій непрацездатності,
страхова виплата у разі переведення потерпілого
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на легшу нижчеоплачувану роботу, відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних
з цим ритуальних послуг надаються в порядку,
встановленому правлінням Фонду.
Додаткове харчування призначається на конкретно визначений строк за раціоном, який складає
дієтолог чи лікар, який лікує, та затверджує МСЕК.
Неможливість забезпечення потерпілого додатковим харчуванням у лікувально-профілактичному
або реабілітаційному закладі підтверджується довідкою за підписом головного лікаря (директора)
цього закладу. У цьому разі компенсація витрат
на додаткове харчування здійснюється Фондом
на підставі інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері статистики, про середні ціни на продукти
харчування у торговельній мережі того місяця, в
якому їх придбали.
Витрати на ліки, лікування, протезування
(крім протезів з дорогоцінних металів), придбання
санаторно-курортних путівок, предметів догляду
за потерпілим визначаються на підставі виданих
лікарями рецептів, санаторно-курортних карток,
довідок або рахунків про їх вартість.
Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру цього догляду,
встановленого МСЕК, і не може бути меншою
(на місяць) за:
1) розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, — на спеціальний
медичний догляд (масаж, уколи тощо);
2) половину розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої на день виплати, — на постійний сторонній догляд;
3) чверть розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої на день виплати, — на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо).
Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом незалежно від того, ким вони
здійснюються.
Потребу потерпілих у спеціальному медичному,
постійному сторонньому догляді та побутовому
обслуговуванні визначає МСЕК.
Якщо МСЕК встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата проводиться
за кожним її видом окремо.
4. Потерпілому, який став інвалідом, періодично,
але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам
І групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного
лікування; у разі самостійного придбання путівки її
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вартість компенсує Фонд у розмірі, встановленому
правлінням Фонду.
Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування
і назад. Особі, яка супроводжує потерпілого до
місця лікування і назад (крім санаторно-курортного
лікування), Фонд компенсує за наявності підтверджуючих документів (оригіналів) витрати на проїзд
і житло за розмірами згідно із законодавством про
службові відрядження. Особу, яка супроводжує на
санаторно-курортне лікування інваліда, якому за
висновком МСЕК або індивідуальною програмою
реабілітації інваліда визначено потребу в супроводі,
Фонд забезпечує путівкою без лікування (лише
проживання та харчування) або компенсує такі
витрати у разі самостійного придбання путівки.
Потерпілому, який став інвалідом та використав щорічну відпустку до одержання путівки у
санаторно-курортний заклад, роботодавець надає
додаткову відпустку для лікування (включаючи
час проїзду) із збереженням на цей час середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження
здоров’я, або заробітку, що склався перед відпусткою (за вибором потерпілого).
Щомісячні страхові виплати потерпілому протягом цього часу провадяться на загальних підставах.
5. За наявності медичних показань для одержання автомобіля і наявності або відсутності
протипоказань до керування ним Фонд забезпечує потерпілого автомобілем безоплатно чи
на пільгових умовах, організовує та оплачує навчання водінню автомобіля, а також виплачує
компенсацію на бензин (пальне), ремонт і технічне
обслуговування автомобілів або на транспортне
обслуговування в порядку та на умовах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
У разі самостійного придбання потерпілим
автомобіля його вартість компенсує Фонд у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів
України.
Згідно з висновком МСЕК Фонд може відшкодовувати також інші витрати.
6. У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві виплачується
одноразова допомога його сім’ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на
день настання права на страхову виплату, та одноразова допомога кожній особі, яка перебувала
на його утриманні, а також на його дитину, яка
народилася протягом не більш як десятимісячного
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строку після смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на
день настання права на страхову виплату.
7. У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання витрати
на його поховання несе Фонд згідно з порядком,
визначеним Кабінетом Міністрів України.
8. У разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам, які мають на це право, визначаються
із середньомісячного заробітку потерпілого за
вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що перебували на
його утриманні, але не мали права на ці виплати.
У разі якщо смерть потерпілого, який одержував
щомісячні страхові виплати, настала внаслідок
ушкодження здоров’я від нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання,
розмір щомісячної страхової виплати особам, які
мають на це право, встановлюється, виходячи з
розміру щомісячної страхової виплати на день
смерті потерпілого. Причинний зв’язок смерті
потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я має підтверджуватися
висновками відповідних медичних закладів. Одноразова допомога сім’ї та особам, які перебували
на утриманні, у цьому випадку не виплачується.
Сума страхових виплат кожній особі, яка має
на це право, визначається шляхом ділення частини
заробітку потерпілого, що припадає на зазначених
осіб, на кількість цих осіб.
Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебували на утриманні померлого,
але мають на це право, визначається в такому
порядку:
1) якщо кошти на утримання стягувалися за
рішенням суду, страхові виплати визначаються в
сумі, призначеній судом;
2) якщо кошти на утримання не стягувалися
в судовому порядку, сума страхової виплати
встановлюється Фондом.
У разі якщо право на страхові виплати мають
одночасно непрацездатні особи, які перебували
на утриманні померлого, і непрацездатні особи,
які не перебували на його утриманні, спочатку
визначається сума страхових виплат особам, які
не перебували на утриманні померлого.
Установлена зазначеним особам сума страхових
виплат виключається із заробітку годувальника,
а потім визначається сума страхових виплат особам, які перебували на утриманні померлого, у
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порядку, передбаченому абзацами першим та
другим цього пункту.
Страхові виплати особам, які втратили годувальника, з урахуванням призначеної їм пенсії у разі
втрати годувальника та інших доходів не можуть
перевищувати десяти прожиткових мінімумів,
установлених для осіб, які втратили працездатність.
9. Середньомісячний заробіток для обчислення
суми страхових виплат потерпілому у зв’язку із
втраченим ним заробітком (або відповідної його
частини) визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати для виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.
10. Під час обчислення середньомісячного
заробітку враховуються всі види виплат, на які
нараховувалися страхові внески.
11. У разі повторного ушкодження здоров’я
середньомісячний заробіток, за бажанням потерпілого, обчислюється за відповідні періоди, що
передували першому або повторному ушкодженню
здоров’я. Сума страхової виплати в цьому разі визначається згідно із ступенем (у відсотках) втрати
професійної працездатності, що встановлюється
МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров’я.
Якщо повторне ушкодження здоров’я працівника настало з вини іншого роботодавця, страхова
виплата провадиться на загальних підставах.
12. Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заробіток потерпілого до
ушкодження здоров’я не збереглися, сума страхової
виплати визначається за діючою на час звернення
тарифною ставкою (окладом) за професією (посадою) на підприємстві (в галузі), на якому працював потерпілий, або за відповідною тарифною
ставкою (окладом) подібної професії (посади), але
не менше розміру мінімальної заробітної плати,
встановленого на день виплати. Відсутність документів про заробіток підтверджується довідкою
роботодавця або відповідного архіву.
13. У разі ушкодження здоров’я в період виробничого навчання (практики) сума страхової
виплати визначається за діючою на підприємстві
ставкою (окладом) тієї професії (спеціальності),
якій навчався потерпілий, але не нижче найменшого розряду тарифної сітки відповідної професії.
Якщо у період навчання (практики) потерпілий
одержував заробіток, сума страхової виплати визначається, за його згодою, із середньомісячного
заробітку за цей період. За бажанням потерпілого
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сума страхової виплати може бути визначена із
середньомісячного заробітку до початку виробничого навчання (практики).
14. Неповнолітній особі, яка народилася інвалідом
внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання матері під час її вагітності, або
особам, які стали інвалідами під час зазначених у
п. 2 частини першої ст. 36 цього Закону відповідних
занять або робіт, Фонд провадить щомісячні страхові
виплати як інвалідам дитинства, а після досягнення
ними 18 років — у розмірі середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста) проживання цих осіб, але не менше середньомісячного
заробітку в країні на день виплати.
15. Індексація суми страхової виплати провадиться відповідно до законодавства.
16. У разі якщо ступінь втрати працездатності є невеликим, за бажанням потерпілого на
виробництві щомісячна страхова виплата може
бути замінена робочим органом Фонду виплатою
одноразової допомоги. Умови та порядок заміни
щомісячної страхової виплати одноразовою визначаються правлінням Фонду.
Стаття 43. Документи для розгляду справ
про страхові виплати
1. Для розгляду справ про страхові виплати
до Фонду подаються:
1) акт розслідування нещасного випадку або
акт розслідування професійного захворювання за
встановленими формами та/або висновок МСЕК
про ступінь втрати професійної працездатності застрахованого чи копія свідоцтва про його смерть;
2) документи про необхідність подання додаткових видів допомоги.
2. Фонд приймає рішення про виплати у разі
втрати годувальника за умови подання таких документів, які видаються відповідними організаціями
у триденний строк з моменту звернення заявника:
1) копії свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть потерпілого;
2) довідки житлово-експлуатаційної організації,
а за її відсутності — довідки виконавчого органу
ради чи інших документів про склад сім’ї померлого, у тому числі про тих, хто перебував на його
утриманні, або копії відповідного рішення суду;
3) довідки житлово-експлуатаційної організації,
а за її відсутності — виконавчого органу ради про
батьків або іншого члена сім’ї померлого, який не
працює та доглядає дітей, братів, сестер чи онуків
померлого, які не досягли восьмирічного віку;
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4) довідки навчального закладу про те, що член
сім’ї потерпілого віком від 18 до 23 років, який
має право на відшкодування шкоди, навчається
за денною формою навчання;
5) довідки навчального закладу інтернатного
типу про те, що член сім’ї потерпілого, який має
право на відшкодування шкоди, перебуває на
утриманні цього закладу.
3. Факт перебування на утриманні потерпілого у разі відсутності відповідних документів і
неможливості їх відновлення встановлюється в
судовому порядку.
4. Якщо застрахований або члени його сім’ї за
станом здоров’я чи з інших причин не спроможні
самі одержати зазначені вище документи, їх одержує та подає відповідний страховий експерт Фонду.
Стаття 44. Розгляд справ про страхові
виплати
1. Фонд розглядає справу про страхові виплати
на підставі заяви потерпілого або заінтересованої
особи за наявності усіх необхідних документів і
приймає відповідні рішення у десятиденний строк, не
враховуючи дня надходження зазначених документів.
2. Рішення оформляється постановою, в якій зазначаються дані про осіб, які мають право на страхові
виплати, розміри виплат на кожного члена сім’ї та
їх строки або обґрунтування відмови у виплатах; до
постанови додаються копії необхідних документів.
3. Фонд може затримати страхові виплати до
з’ясування підстав для виплат, якщо документи
про нещасний випадок оформлені з порушенням
установлених вимог.
Стаття 45. Відмова у страхових виплатах і
наданні соціальних послуг
1. Фонд відмовляє у страхових виплатах і
наданні соціальних послуг застрахованому, якщо
мали місце:
1) навмисні дії, а також бездіяльність (приховування захворювань, невиконання приписів
та обмежень лікаря) потерпілого, спрямовані на
створення умов для настання страхового випадку;
2) подання роботодавцем, іншими органами,
що беруть участь у встановленні страхового випадку, або потерпілим Фонду свідомо неправдивих
відомостей про страховий випадок;
3) вчинення застрахованим умисного злочину,
що призвів до настання страхового випадку.
2. Фонд відмовляє у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний
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випадок згідно із законодавством не визнаний
пов’язаним з виробництвом.
Стаття 46. Припинення страхових виплат і
надання соціальних послуг
1. Страхові виплати і надання соціальних послуг припиняються:
1) на весь час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним
договором України, згода на обов’язковість якого
надана Верховною Радою України;
2) на весь час, протягом якого потерпілий
перебуває на державному утриманні, за умови,
що частка виплати, яка перевищує вартість такого
утримання, надається особам, які перебувають на
утриманні потерпілого;
3) якщо з’ясувалося, що виплати призначено
на підставі документів, які містять неправдиві відомості. Сума витрат на страхові виплати, отримані
застрахованим, стягується в судовому порядку;
4) якщо страховий випадок настав внаслідок
навмисного наміру заподіяння собі травми;
5) якщо потерпілий ухиляється від медичної чи
професійної реабілітації або не виконує правил,
пов’язаних з установленням чи переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила
поведінки та встановлений для нього режим, що
перешкоджає одужанню;
6) в інших випадках, передбачених законодавством.
2. Якщо на утриманні потерпілого перебувають
члени сім’ї, які проживають на території України,
виплати у випадках, передбачених п. 1 і 5 цієї
статті, не припиняються, а лише зменшуються на
суму, що не перевищує 25 % усієї суми виплат.
Стаття 47. Строки проведення страхових
виплат
1. Страхові виплати провадяться щомісячно
в установлені Фондом дні на підставі постанови
цього Фонду або рішення суду:
1) потерпілому — з дня втрати працездатності
внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання;
2) особам, які мають право на виплати у зв’язку
зі смертю годувальника, — з дня смерті потерпілого,
але не раніше дня виникнення права на виплати.
2. Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення
МСЕК стійкої втрати професійної працездатності,
а в разі смерті потерпілого — у місячний строк
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з дня смерті застрахованого особам, які мають
на це право.
3. Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченню трьох років з дня
втрати потерпілим працездатності внаслідок нещасного випадку або з дня смерті годувальника,
страхові виплати провадяться з дня звернення.
4. Виплати, призначені, але не одержані своєчасно потерпілим або особою, яка має право на
одержання виплат, провадяться за весь минулий
час, але не більш як за три роки з дня звернення
за їх одержанням.
5. Страхові виплати провадяться протягом
строку, на який встановлено втрату працездатності
у зв’язку із страховим випадком, а фінансування
додаткових витрат згідно з цим Законом — протягом строку, на який визначено потребу в них.
6. Страхові виплати провадяться протягом
строку, встановленого МСЕК або ЛКК. Строк
проведення страхових виплат продовжується з
дня їх припинення і до часу, встановленого при
наступному огляді МСЕК або ЛКК, незалежно від
часу звернення потерпілого або заінтересованих
осіб до Фонду. При цьому сума страхових виплат
за минулий час виплачується за умови підтвердження МСЕК втрати працездатності та причинного зв’язку між настанням непрацездатності та
ушкодженням здоров’я.
7. Якщо потерпілому або особам, які мають
право на одержання страхової виплати, з вини
Фонду своєчасно не визначено або не виплачено
суми страхової виплати, ця сума виплачується
без обмеження протягом будь-якого строку та
підлягає коригуванню у зв’язку із зростанням цін
на споживчі товари та послуги в порядку, встановленому ст. 34 Закону України «Про оплату праці».
8. Страхові виплати за поточний місяць провадяться протягом місяця з дня настання страхового
випадку. Доставка і переказ сум, що виплачуються
потерпілим, провадяться за рахунок Фонду.
За бажанням одержувачів ці суми можуть
перераховуватися на їх особові рахунки в банку.
9. Суми, одержані в рахунок страхових виплат потерпілим або особою, яка має право на
ці виплати, можуть бути утримані Фондом, якщо
рішення про їх виплату прийнято на підставі підроблених документів або подано свідомо неправдиві
відомості, а також якщо допущено помилку, яка
впливає на суму страхових виплат.
10. Належні суми страхових виплат, що з
вини Фонду не були своєчасно виплачені
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особам, які мають на них право, у разі смерті цих
осіб виплачуються членам їхніх сімей, а в разі їх
відсутності — включаються до складу спадщини.

закінчення строку зберігання справи про страхові
виплати підлягають знищенню в установленому
законодавством порядку.

Стаття 48. Страхові виплати у разі
перебування особи, яка їх одержує,
в особливих умовах
1. Потерпілим, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів,
пансіонатах для ветеранів війни та праці, щомісячні
суми страхових виплат перераховуються на рахунок
зазначених установ з виплатою різниці між сумою
страхової виплати та вартістю утримання в них,
але не менш як 25 % призначеної суми страхової
виплати (втраченого заробітку).
2. Якщо на утриманні потерпілого, який проживає у будинку-інтернаті для громадян похилого
віку та інвалідів, пансіонаті для ветеранів війни та
праці, є непрацездатні члени сім’ї, сума страхової
виплати сплачується в такому порядку: на одну
непрацездатну особу, яка перебуває на утриманні, — чверть, на двох — третина, на трьох і більше — половина суми страхової виплати. Частина
суми страхової виплати, що залишається після
відрахування вартості утримання в цих установах,
але не менш як 25 %, виплачується потерпілому.
3. Суми страхових виплат, нараховані особі,
яка їх одержує в період її перебування в дитячому
будинку, закладі інтернатного типу, перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються їй
після закінчення навчання у цьому закладі.
4. У разі відбування потерпілим покарання
у вигляді позбавлення волі належні йому суми
страхових виплат перераховуються на спеціальний
рахунок і виплачуються йому після звільнення з
місця позбавлення волі, а особи, які перебувають
на утриманні потерпілого, одержують виплати в
установленому порядку.
5. У разі виїзду потерпілого або осіб, які мають
право на страхові виплати, на постійне місце проживання за межі України визначені на зазначені
цілі суми переказуються Фондом на їх адресу в
порядку, передбаченому міждержавними угодами.

Стаття 50. Профілактика нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
1. Фонд здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози
здоров’ю працівників, викликаної умовами праці,
у тому числі:
1) вивчає стан умов, безпеки, охорони праці
та профілактичної роботи на підприємствах, у
фізичних осіб, які відповідно до законодавства
використовують найману працю, з метою надання страхувальникам необхідних консультацій у
створенні ними та реалізації ефективної системи
управління охороною праці;
2) бере участь:
у навчанні, підвищенні рівня знань працівників,
які вирішують питання охорони праці;
у здійсненні наукових досліджень у сфері
охорони та медицини праці;
3) перевіряє стан профілактичної роботи та
охорони праці на підприємствах, бере участь у
розслідуванні нещасних випадків на виробництві,
а також професійних захворювань;
4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих
умов праці, організовує створення тематичних
кінофільмів, радіо- і телепередач, видає та розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали,
іншу спеціальну літературу, плакати, пам’ятки тощо
з питань соціального страхування від нещасного
випадку та охорони праці;
5) бере участь у розробленні законодавчих
та інших нормативних актів про охорону праці;
6) вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов виробництва;
7) виконує інші профілактичні роботи.

Стаття 49. Зберігання справ про страхові
виплати
1. Справи про страхові виплати потерпілих
на виробництві та заінтересованих осіб з усіма
необхідними документами зберігаються в територіальних органах Фонду протягом 75 років
після зняття застрахованої особи з обліку. Після
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Стаття 51. Страхові експерти з охорони
праці
1. Виконання статутних функцій та обов’язків
Фонду щодо запобігання нещасним випадкам
покладається на страхових експертів з охорони
праці.
2. Страховими експертами з охорони праці
можуть бути особи з вищою спеціальною освітою
за фахом спеціаліста з охорони праці або особи
з вищою технічною або медичною освітою, які
мають стаж практичної роботи на підприємстві
не менше трьох років та відповідне посвідчення,
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яке видається центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони праці.
3. Страхові експерти з охорони праці мають
право:
1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов
і безпеки праці та проведення профілактичної
роботи з цих питань;
2) у складі відповідних комісій брати участь у
розслідуванні нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань, а також у перевірці
знань з охорони праці працівників підприємств;
3) одержувати від роботодавців пояснення та
інформацію, у тому числі у письмовій формі, про
стан охорони праці та види здійснюваної діяльності;
4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств та у комісіях з перевірки
знань з питань охорони праці;
5) вносити роботодавцям обов’язкові для виконання подання про порушення законодавства
про охорону праці, а центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони праці, — подання про застосування
адміністративних стягнень або притягнення до
відповідальності посадових осіб, які допустили ці
порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота
на яких загрожує здоров’ю або життю працівників;
6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
7) брати участь як незалежні експерти в роботі
комісій з випробувань та приймання в експлуатацію
виробничих об’єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.
4. Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відповідно до Положення
про службу страхових експертів з охорони праці,
профілактики нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань.
Стаття 52. Порядок визначення класу
професійного ризику
1. Визначення класу професійного ризику
виробництва за видами економічної діяльності
здійснюється Фондом у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
2. Розмір страхового внеску підприємства залежить від класу професійного ризику виробництва, до
якого належить підприємство за видом економічної
діяльності. У разі якщо страхувальник провадить
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свою діяльність за декількома видами економічної діяльності, віднесення підприємства до класу
професійного ризику виробництва здійснюється
за основним видом його економічної діяльності.
3. У разі зміни виду економічної діяльності
підприємства Фонд відповідно змінює належність
цього підприємства до класу професійного ризику
виробництва. Зміна класу професійного ризику
здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік.
Новий клас професійного ризику встановлюється
з початку поточного року.
4. У разі систематичного порушення нормативно-правових актів з охорони праці, внаслідок
чого підвищується ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань, а також у разі
непроведення атестації робочих місць за умовами
праці відповідно до законодавства підприємство у
будь-який час за рішенням територіального органу
Фонду може бути віднесено на основі відповідного
подання страхового експерта, який обслуговує це
підприємство, до іншого, вищого класу професійного ризику виробництва. Такий захід може мати і
зворотну дію з початку фінансового року, зокрема
у разі проведення атестації та затвердження заходів щодо поліпшення умов праці.
Розділ VI
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД У СФЕРІ
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Стаття 53. Контроль за діяльністю Фонду
соціального страхування України
1. Метою контролю є забезпечення виконання
Фондом його статутних завдань і цільового використання коштів цього Фонду.
2. Контроль за діяльністю Фонду здійснює Громадська рада Фонду, що утворюється у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 54. Державний нагляд у сфері
соціального страхування
1. Державний нагляд у сфері соціального
страхування здійснює уповноважений Кабінетом
Міністрів України центральний орган виконавчої
влади та інші органи, визначені законом.
2. Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сферах трудових
відносин, соціального захисту населення:
1) здійснює державний нагляд у сфері соціального страхування від нещасного випадку та у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у
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частині забезпечення відповідності законодавству
рішень правління Фонду;
2) спільно з центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
фінансової політики, подає на затвердження
Кабінету Міністрів України проект бюджету Фонду на бездефіцитній основі, у тому числі у разі
схвалення правлінням Фонду незбалансованого
проекту бюджету Фонду;
3) у разі невиконання директором виконавчої
дирекції Фонду завдань і функцій, визначених
цим Законом, порушень законодавства, вносить
пропозиції органу, який його призначив, щодо
його звільнення.
3. Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику з охорони праці:
1) опрацьовує за участю міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Фонду,
всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців
і професійних спілок проекти загальнодержавної
програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні
інших державних і галузевих програм;
2) проводить розслідування та веде облік аварій
і нещасних випадків, які підлягають спеціальному
розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;
3) проводить технічне розслідування обставин
та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті;
4) здійснює контроль за своєчасністю та
об’єктивністю розслідування нещасних випадків
на виробництві, їх документальним оформленням
та обліком, виконанням заходів з усунення причин
нещасних випадків;
5) бере участь у розслідуванні обставин і
причин аварій, розкрадання та втрат вибухових
матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного
розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення, спільно з представниками інших
органів виконавчої влади бере участь у комісіях з
розслідування нещасних випадків на виробництві.
4. Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері контролю
за додержанням законодавства про соціальне
страхування від нещасного випадку та у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності, безперешкодно здійснює перевірки в адміністративних
приміщеннях робочих органів виконавчої дирекції
Фонду з питань призначення, нарахування та ви-
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плати допомоги, компенсацій, надання соціальних
послуг та інших видів матеріального забезпечення,
передбачених цим Законом, має право з метою
дотримання прав і гарантій застрахованих осіб
ознайомлюватися під час проведення перевірок
з інформацією, документами і матеріалами та
одержувати від Фонду необхідні для виконання
своїх повноважень копії або витяги з документів.
5. Метою нагляду є контроль за додержанням
страхувальниками та Фондом законодавства про
соціальне страхування.
6. Якщо Фондом прийнято рішення з порушенням законодавства про соціальне страхування або
страхувальник не виконує вимог цього Закону,
органи державного нагляду, зазначені у частині
першій цієї статті, вказують на допущені порушення
та встановлюють строк для їх усунення. Якщо у
строк, установлений органами державного нагляду, Фонд або страхувальник не усуне порушення,
органи державного нагляду скасовують незаконне
рішення з наступним відшкодуванням збитків за
рахунок Фонду або страхувальника. Невиконання
цієї вимоги тягне за собою встановлену законодавством відповідальність посадових осіб Фонду або
страхувальника з подальшим виконанням вимог
органів державного нагляду. У двотижневий строк
Фонд або страхувальник може оскаржити рішення
органів державного нагляду в суді.
7. У разі потреби органи державного нагляду
мають право вимагати скликання позачергового
засідання правління Фонду. Якщо цю вимогу не
буде виконано, органи державного нагляду мають право самі скликати та провести засідання
правління Фонду.
За рішенням органу державного нагляду члени
правління Фонду в разі невиконання своїх обов’язків
можуть бути позбавлені своїх повноважень.
З ініціативи органу державного нагляду може
призначатися проведення аудиторської перевірки
діяльності Фонду та органів його управління.
Фонд та страхувальники зобов’язані подавати
органам державного нагляду або їх уповноваженим усі документи та довідки, необхідні
для виконання ними функцій контролю у сфері
соціального страхування.
Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2015 р.,
крім ст. 44 цього Закону, яка набирає чинності
з 01.07.2015 р.
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2. Установити, що дія абзацу третього частини першої ст. 30 цього Закону щодо виплати
матеріального забезпечення територіальними
органами Фонду поширюється на застрахованих
осіб за фактами невиплати їм страхувальниками
матеріального забезпечення за страховими випадками, які настали до дня набрання чинності
цим Законом.
3. Особливості надання соціальних послуг
та виплати матеріального забезпечення за соціальним страхуванням внутрішньо переміщеним
особам (громадянам України, які переселилися
з тимчасово окупованої території, території проведення антитерористичної операції або зони
надзвичайної ситуації) визначаються Кабінетом
Міністрів України.
4. Утворити Фонд соціального страхування
України, реорганізувавши шляхом злиття Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
та Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності.
Утворити робочі органи виконавчої дирекції
Фонду, реорганізувавши шляхом злиття відповідних робочих органів виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
та робочих органів виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності та його відділень.
5. Фонд соціального страхування України та
його робочі органи є правонаступниками Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України, його виконавчої дирекції та управлінь
виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах і містах обласного
значення — Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, його виконавчої дирекції, відділень виконавчої дирекції цього
Фонду в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві і Севастополі, виконавчих дирекцій
або уповноважених представників відділень у
районах та містах республіканського (Автономної
Республіки Крим) та обласного значення.
6. До завершення заходів, пов’язаних з утворенням Фонду соціального страхування України
та його робочих органів, виконання функцій та
завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенції відповідні виконавчі
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дирекції та їх робочі органи Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України та Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.
7. Фонду соціального страхування України
після завершення в установленому законом порядку реєстрації та відкриття рахунку в органах
казначейства забезпечити:
1) фінансування видатків на утримання та
забезпечення діяльності виконавчих дирекцій та
робочих органів Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
(до завершення заходів з їх ліквідації);
2) вжиття заходів з раціонального та ефективного використання майна, що перебувало на
балансі виконавчих дирекцій Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України та Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності та їх робочих органів, реалізацію
надлишкового майна, яке не використовується
Фондом та його робочими органами.
8. До приведення законодавства України у
відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині,
що не суперечить цьому Закону.
9. Нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
та Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності діють до затвердження
відповідних рішень Фондом.
10. Установити, що у разі, якщо потерпілому
на виробництві до набрання чинності цим Законом
одночасно із щомісячною страховою виплатою
призначено пенсію по інвалідності у зв’язку з
одним і тим самим нещасним випадком, їх сума
не повинна перевищувати середньомісячний
заробіток, який потерпілий мав до ушкодження
здоров’я. Визначені до 01.04.2001 р. суми щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності
зменшенню не підлягають.
11. Зупинити з 01.01.2015 р. до стабілізації
фінансово-економічного становища держави
перерахунок сум щомісячних страхових виплат,
який проводиться з 1 березня наступного року
у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях
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національної економіки за даними центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики. Відновлення такого
перерахунку визначається законом.
12. Кабінету Міністрів України протягом шести
місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) підготувати та подати на розгляд Верховної
Ради України пропозиції про приведення законів
України у відповідність із цим Законом;
2) підготувати та подати на розгляд Верховної
Ради України проект Закону України про запровадження загальнообов’язкового державного
соціального медичного страхування;
3) привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
4) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
5) забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади
їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом;
6) вжити заходів щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності;
7) вжити заходів щодо формування правління
Фонду соціального страхування України за участю
репрезентативних на національному рівні всеукраїнських об’єднань профспілок та організацій
роботодавців;
8) затвердити схвалений правлінням Фонду
соціального страхування України та внесений в
установленому порядку бюджет Фонду на 2015 р.
13. До приведення законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у відповідність із цим Законом, пенсія по інвалідності
внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання та пенсія у зв’язку з
втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, виплачуються за рахунок коштів
Пенсійного фонду України».
2. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток
до № 50, с. 375):
1) у ст. 24:
частину третю викласти в такій редакції:
«Працівник не може бути допущений до роботи
без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу, та повідомлення
центрального органу виконавчої влади з питань
забезпечення формування та реалізації держав-
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ної політики з адміністрування єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування про прийняття працівника на роботу
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України»;
частину четверту виключити;
2) ст. 241 виключити;
3) у ст. 48:
частину другу доповнити словами «студентів
вищих та учнів професійно-технічних навчальних
закладів, які проходять стажування на підприємстві,
в установі, організації»;
частину третю доповнити другим реченням
такого змісту: «Студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів трудова
книжка оформляється не пізніше п’яти днів після
початку проходження стажування»;
4) частини третю і четверту ст. 492 викласти
в такій редакції:
«Одночасно з попередженням про звільнення
у зв’язку із змінами в організації виробництва
і праці власник або уповноважений ним орган
пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. При
відсутності роботи за відповідною професією чи
спеціальністю, а також у разі відмови працівника
від переведення на іншу роботу на тому самому
підприємстві, в установі, організації працівник,
на власний розсуд, звертається за допомогою
до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення
є масовим відповідно до ст. 48 Закону України
«Про зайнятість населення», власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної
служби зайнятості про заплановане вивільнення
працівників.
Державна служба зайнятості інформує працівників про роботу в тій самій чи іншій місцевості за
їх професіями, спеціальностями, кваліфікаціями,
а у разі їх відсутності — здійснює підбір іншої
роботи з урахуванням індивідуальних побажань
і суспільних потреб. У разі потреби особу може
бути направлено, за її згодою, на професійну
перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до законодавства»;
5) ст. 196 викласти в такій редакції:
«Стаття 196. Додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню
Для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх,
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професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або
альтернативної (невійськової) служби (протягом
шести місяців після закінчення або припинення
навчання чи служби) і вперше приймається на
роботу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 років
та які за згодою одного з батьків або особи, яка
їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на
роботу, а також інших категорій осіб, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню,
підприємствам, установам та організаціям встановлюється квота відповідно до Закону України
«Про зайнятість населення»;
6) частину першу ст. 232 доповнити п. 6 такого
змісту:
«6) працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення
трудового договору та встановлення періоду такої
роботи»;
7) у ст. 235:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 235. Поновлення на роботі, зміна
формулювання причин звільнення, оформлення
трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору,
та встановлення періоду такої роботи»;
після частини п’ятої доповнити новою частиною
такого змісту:
«При винесенні рішення про оформлення
трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору,
та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу, у разі
фактичного виконання роботи повний робочий
час, установлений на підприємстві, в установі,
організації, орган, який розглядає трудовий спір,
одночасно приймає рішення про нарахування та
виплату такому працівникові заробітної плати у
розмірі не нижче середньої заробітної плати за
відповідним видом економічної діяльності у регіоні
у відповідному періоді без урахування фактично
виплаченої заробітної плати, про нарахування та
сплату відповідно до законодавства податку на
доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи».
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
8) частину першу ст. 259 викласти в такій
редакції:
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«Державний нагляд та контроль за додержанням
законодавства про працю юридичними особами
незалежно від форми власності, виду діяльності,
господарювання, фізичними особами — підприємцями, які використовують найману працю,
здійснює центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику з питань нагляду
та контролю за додержанням законодавства
про працю, у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України»;
9) ст. 265 викласти в такій редакції:
«Стаття 265. Відповідальність за порушення
законодавства про працю
Посадові особи органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно
з чинним законодавством.
Юридичні та фізичні особи — підприємці, які
використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
фактичного допуску працівника до роботи
без оформлення трудового договору (контракту),
оформлення працівника на неповний робочий час у
разі фактичного виконання роботи повний робочий
час, установлений на підприємстві, та виплати
заробітної плати (винагороди) без нарахування
та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та податків — у
тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на момент виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення;
порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за
один місяць, виплата їх не в повному обсязі — у
трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення
порушення;
недотримання мінімальних державних гарантій
в оплаті праці — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення;
порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим —
четвертим частини другої цієї статті — у розмірі
мінімальної заробітної плати.
Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями
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і не належать до адміністративно-господарських
санкцій, визначених главою 27 Господарського
кодексу України.
Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті,
накладаються центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства
про працю, у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Штрафи, зазначені в абзаці другому частини
другої цієї статті, можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним
у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі
рішення суду про оформлення трудових відносин із
працівником, який виконував роботу без укладення
трудового договору, та встановлення періоду такої
роботи чи роботи на умовах неповного робочого
часу в разі фактичного виконання роботи повний
робочий час, установлений на підприємстві, в
установі, організації.
Виконання постанови центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику
з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю, покладається на Державну виконавчу службу.
Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю».
3. У Кодексі України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до № 51, с. 1122):
1) ст. 41 викласти в такій редакції:
«Стаття 41. Порушення вимог законодавства
про працю та про охорону праці
Порушення встановлених термінів виплати
пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не
в повному обсязі, терміну надання посадовими
особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями працівникам, у тому числі
колишнім, на їхню вимогу документів стосовно
їх трудової діяльності на даному підприємстві, в
установі, організації чи у фізичної особи — підприємця, необхідних для призначення пенсії (про
стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом
України «Про звернення громадян», або надання
зазначених документів, що містять недостовірні
дані, порушення терміну проведення атестації
робочих місць за умовами праці та порядку її
проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю —
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тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності та громадян —
суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення,
передбаченого частиною першою цієї статті, за
яке особу вже було піддано адміністративному
стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька,
матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину
віком до 14 років або дитину-інваліда, —
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності та громадян —
суб’єктів підприємницької діяльності від ста до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Фактичний допуск працівника до роботи без
оформлення трудового договору (контракту), допуск
до роботи іноземця або особи без громадянства та
осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо
надання статусу біженця, на умовах трудового
договору (контракту) без дозволу на застосування
праці іноземця або особи без громадянства —
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності, фізичних осіб
підприємців, які використовують найману працю,
від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення,
передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке
особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу на
посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності, фізичних осіб —
підприємців, які використовують найману працю,
від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім порушення,
передбаченого частиною шостою цієї статті, —
тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб
підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від двадцяти до сорока
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері охорони праці, про нещасний випадок на
виробництві —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності, фізичних осіб —
підприємців, які використовують найману працю, і
на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців
та використовують найману працю, від двадцяти
до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
2) у ст. 1651:
в абзаці другому частини першої слова «посадових осіб від двадцяти до тридцяти» замінити
словами «посадових осіб підприємств, установ
і організацій незалежно від форми власності,
фізичну особу — підприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від тридцяти
до сорока»;
в абзаці другому частини другої слова «посадових осіб від тридцяти до сорока» замінити
словами «посадових осіб підприємств, установ
і організацій незалежно від форми власності,
фізичну особу — підприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від сорока
до п’ятдесяти»;
в абзаці другому частини третьої слова «посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти»
замінити словами «посадових осіб підприємств,
установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу — підприємця або особу, яка
забезпечує себе роботою самостійно, від сорока
до вісімдесяти»;
в абзаці другому частини четвертої слова
«посадових осіб від п’ятдесяти до ста» замінити
словами «посадових осіб підприємств, установ
і організацій незалежно від форми власності,
фізичну особу — підприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від вісімдесяти
до ста двадцяти»;
в абзаці другому частини п’ятої слова «посадових осіб від ста» замінити словами «посадових
осіб підприємств, установ і організацій незалежно
від форми власності, фізичну особу — підприємця
або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від ста п’ятдесяти»;
3) в абзаці першому частини першої ст. 1654 слова «від нещасного випадку на виробництві та
професійних захворювань, які спричинили втрату
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працездатності» та «від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» виключити;
4) у ст. 1655:
у назві слова «та витратами, зумовленими
похованням» виключити;
в абзаці першому частини першої слова «у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням» виключити;
5) у частині першій ст. 18823 слова «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України,
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності» замінити словами «Фонду
соціального страхування України»;
6) у ст. 221 слова та цифри «частиною першою
ст. 41» замінити словами та цифрами «частинами
першою — четвертою ст. 41»;
7) у ст. 231:
у частині першій слова та цифри «частини друга
(крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарнопротиепідемічних правил і норм) і третя ст. 41»
замінити словами та цифрами «частини п’ята
(крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарнопротиепідемічних правил і норм) і шоста ст. 41»;
в абзаці першому п. 1 частини другої слова
та цифри «частинами другою (крім порушень
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних
правил і норм) і третьою ст. 41» замінити словами
та цифрами «частинами п’ятою (крім порушень
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних
правил і норм) і шостою ст. 41»;
8) у частині першій та п. 2 частини другої ст. 236
слова та цифри «частиною другою ст. 41» замінити
словами та цифрами «частиною п’ятою ст. 41»;
9) ст. 24410 викласти в такій редакції:
«Стаття 24410. Органи Фонду соціального
страхування України
Органи Фонду соціального страхування України
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності (ст. 1654), про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 1655), а
також перешкоджанням уповноваженим особам
органів Фонду соціального страхування України
у здійсненні перевірок (ст. 18823).
Від імені Фонду соціального страхування
України розглядати справи про адміністративні
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правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції
Фонду, його заступники, керівники робочих органів
виконавчої дирекції Фонду та їх заступники»;
10) ст. 24411 виключити;
11) в абзаці «центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства
про працю (частина перша ст. 41, ст. 411–413, 1881)»
п. 1 частини першої ст. 255 слова «частина перша»
замінити словами «частини перша-четверта».
4. У ст. 92 Лісового кодексу України <…>:
1) частину другу викласти в такій редакції:
«Посадові особи державної лісової охорони
підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування»;
2) частини третю, шосту-восьму та десяту
виключити;
3) у частині одинадцятій слова «виплати допомоги у разі загибелі чи отриманні тілесних
ушкоджень» виключити.
5. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26,
с. 131):
1) ст. 172 викласти в такій редакції:
«Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
1. Незаконне звільнення працівника з роботи
з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням
ним про порушення вимог Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції» іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства
про працю —
караються штрафом від двох тисяч до трьох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років, або виправними роботами на строк
до двох років.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або
щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого
батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує
дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, —
караються штрафом від трьох тисяч до п’яти
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти
років, або виправними роботами на строк до двох
років, або арештом на строк до шести місяців»;
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2) у ст. 2121:
в абзаці другому частини першої слова «від 500
до 1500» замінити словами «від 1000 до 2000»;
в абзаці другому частини другої слова «від
1500» замінити словами «від 2000»;
в абзаці другому частини третьої слова «від
10 000» замінити словами «від 15 000».
6. У частині другій ст. 28 Закону України «Про
свободу совісті та релігійні організації» <…>.
7. У ст. 202 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»<…>.
8. У ст. 50 Закону України «Про прокуратуру» <…>.
9. У тексті Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» <…>.
10. У ст. 17 Закону України «Про основні засади
здійснення державного фінансового контролю в
Україні» <…>.
11. Частину третю ст. 7 Закону України «Про
колективні договори і угоди» <…> доповнити
словами «зокрема щодо дитячого оздоровлення
та придбання новорічних подарунків для дітей
працівників тощо».
12. У ст. 29 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» <…>.
13. У ст. 32 Закону України «Про захист прав
споживачів» <…>.
14. У Законі України «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні» <…>:
1) частину першу ст. 11 після слів «цільовими
програмами» доповнити словами «територіальними та місцевими програмами»;
2) у ст. 16:
частину третю викласти в такій редакції:
«Громадяни похилого віку, які зберегли працездатність і бажають працювати, у разі звернення
до державної служби зайнятості мають право на
соціальні послуги з пошуку підходящої роботи,
професійної переорієнтації, інформаційні та консультаційні послуги з питань зайнятості населення
та соціального страхування. Працівники похилого
віку мають право на профілактичні заходи та
допомогу по частковому безробіттю відповідно
до закону»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Громадяни похилого віку, які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», у разі їх реєстрації в установленому
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порядку як безробітних мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги на
випадок безробіття за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття».
15. Частину третю ст. 38 Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» <…>.
16. У ст. 35 Закону України «Про оплату
праці»:
частину першу викласти в такій редакції:
«Контроль за додержанням законодавства
про оплату праці здійснюють:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;
органи доходів і зборів»;
доповнити частиною шостою такого змісту:
«Громадський контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють професійні спілки та їх об’єднання».
17. Частину третю <…>.
18. У ст. 33 Закону України «Про метрологію
та метрологічну діяльність» <…>.
19. Частину п’яту ст. 20 Закону України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини» <…>.
20. В Основах законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування <…>
21. У ст. 16 Закону України «Про державну
виконавчу службу» <…>.
22. У ст. 20 Закону України «Про захист рослин» <…>.
23. Частину третю ст. 11 Закону України «Про
гідрометеорологічну діяльність»<…>.
24. У ст. 40 Закону України «Про мисливське
господарство та полювання»<…>.
25. У ст. 39 Закону України «Про дипломатичну
службу» <…>.
26. У ст. 60 Закону України «Про тваринний
світ» <…>.
27. У Законі України «Про охорону праці» <…>.
28. Абзац шістнадцятий частини першої ст. 1
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» <…>
викласти в такій редакції:
«фонди соціального страхування — Фонд
соціального страхування України та Фонд
загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття».
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29. У ст. 13 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» <…>.
30. Частину другу ст. 2 Закону України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності» <…> доповнити
словами «державного нагляду та контролю за
додержанням законодавства про працю та зайнятість населення».
31. Статтю 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» <…> доповнити
частиною третьою такого змісту:
«Оздоровлення дітей інших категорій, в тому
числі дітей працюючих осіб, здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій
(відповідно до колективних договорів і угод),
професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел».
32. У Законі України «Про фізичну культуру
і спорт» <…>.
33. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» <…>:
1) у частині першій ст. 1:
у п. 2 слова «та членів їхніх сімей» виключити;
доповнити п. 12 такого змісту:
«12) основне місце роботи — місце роботи, де
працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його
трудова книжка, до якої вноситься відповідний
запис про роботу»;
2) у частині першій ст. 4:
у п. 4 слова «та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької
діяльності» виключити;
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну,
художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську,
нотаріальну діяльність, або особи, які провадять
релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну
діяльність та отримують дохід від цієї діяльності»;
3) п. 4 частини другої ст. 6 після слів «подавати
звітність» доповнити словами «та сплачувати»;
4) у частині першій ст. 7:
у п. 1:
абзац перший після слова «нарахованої» доповнити словами «кожній застрахованій особі»;
абзац другий після слів «грошового забезпечення» доповнити словами «кожної застрахованої
особи»;
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пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
«2) для платників, зазначених у п. 4 (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену
систему оподаткування) та 5 частини першої ст. 4
цього Закону, — на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню
податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума
єдиного внеску не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску за місяць, у якому
отримано дохід (прибуток).
У разі якщо таким платником не отримано
дохід (прибуток) у звітному році або окремому
місяці звітного року, такий платник має право
самостійно визначити базу нарахування, але не
більше максимальної величини бази нарахування
єдиного внеску, встановленої цим Законом. При
цьому сума єдиного внеску не може бути меншою
за розмір мінімального страхового внеску;
3) для платників, зазначених у п. 4 частини
першої ст. 4 цього Закону, які обрали спрощену
систему оподаткування, — на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не
більше максимальної величини бази нарахування
єдиного внеску, встановленої цим Законом. При
цьому сума єдиного внеску не може бути меншою
за розмір мінімального страхового внеску»;
5) у ст. 8:
частину п’яту доповнити абзацами такого змісту:
«У разі якщо база нарахування єдиного внеску
(крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на місяць, за який нараховується заробітна плата
(дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої
для відповідної категорії платника.
При нарахуванні заробітної плати (доходів)
фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки єдиного внеску, встановлені
цією частиною, застосовуються до визначеної
бази нарахування незалежно від її розміру без
застосування коефіцієнта бази нарахування»;
частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
«У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (грошове забезпечення, дохід), сума єдиного внеску розраховується
як добуток розміру мінімальної заробітної плати,
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встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове забезпечення,
дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої
для відповідної категорії платника»;
частину одинадцяту доповнити абзацом шостим такого змісту:
«У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску,
встановленої для відповідної категорії платника»;
6) в абзаці третьому частини восьмої ст. 9 слова
«та членів сімей таких осіб, які беруть участь у
провадженні ними підприємницької діяльності»
виключити;
7) у ст. 10:
друге речення абзацу першого частини п’ятої
доповнити словами «(крім осіб, зазначених в
абзацах другому-четвертому частини першої
цієї статті)»;
абзац четвертий замінити шістьма абзацами
такого змісту:
«єдиний внесок для осіб, зазначених в абзацах
третьому-п’ятому частини першої цієї статті, які
виявили бажання брати участь у декількох видах
загальнообов’язкового державного соціального
страхування, єдиний внесок до частини бази
нарахування єдиного внеску, що не перевищує
двократного розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць нарахування,
встановлюється у розмірі:
у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні та загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні на випадок
безробіття єдиний внесок встановлюється у розмірі 34,8 % визначеної для цієї категорії осіб бази
нарахування єдиного внеску;
у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні, загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванні на випадок безробіття
та загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності єдиний внесок встановлюється у
розмірі 36,5 % визначеної для цієї категорії осіб
бази нарахування єдиного внеску;
у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні, загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні на випадок
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безробіття, загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванні від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності, єдиний
внесок встановлюється у розмірі 36,41 % визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування
єдиного внеску;
у разі якщо зазначені особи виявили бажання бути застрахованими за всіма видами
загальнообов’язкового державного соціального
страхування (пенсійним, на випадок безробіття,
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності), єдиний внесок встановлюється у
розмірі 38,11 % визначеної для цієї категорії осіб
бази нарахування єдиного внеску.
У разі якщо база нарахування єдиного внеску для випадків, зазначених у цій частині, не
перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який отримано
дохід (прибуток), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід (прибуток), та обраної ставки
єдиного внеску»;
8) у частині 11 ст. 25:
у п. 2 цифри «10» замінити цифрами «20»;
у п. 3 цифру і слово «5 %» замінити цифрами
і словом «10 %»;
доповнити п. 7 такого змісту:
«7) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності,
передбаченої цим Законом, органом доходів і
зборів здійснюється накладення штрафу в розмірі
10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
за кожне таке неподання, несвоєчасне подання
або подання не за встановленою формою.
Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску,
до якого протягом року було застосовано штраф
за таке порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі
60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або
подання не за встановленою формою звітності,
передбаченої цим Законом».
34. У п. 18 частини першої ст. 5 Закону України
«Про судовий збір» <…>.
35. У п. 7 частини першої ст. 31 Закону України «Про Раду міністрів Автономної Республіки
Крим» <…>.
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36. Абзац другий частини першої ст. 3 Закону
України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності щодо фізичних осіб — підприємців
та юридичних осіб, які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності» <…>
викласти в такій редакції:
«органи державного нагляду (контролю), їх
посадові особи проводять планові та позапланові
заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства, законодавства
про працю, зайнятість (у тому числі зайнятість та
працевлаштування інвалідів), про рекламу щодо
реклами про вакансії (прийом на роботу), про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та
виплати матеріального забезпечення страхових
виплат, надання соціальних послуг».
37. У частині першій ст. 1 Закону України
«Про деякі питання заборгованості підприємств
оборонно-промислового комплексу — учасників
Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» <…>.
38. <…>.
39. У назві та тексті Закону України «Про
погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України» <…>.
40. У частині другій ст. 7 Закону України «Про
утилізацію транспортних засобів»<…>.
41. У ст. 22 Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України»<…>.
42. У ст. 15 Закону України «Про запобігання
корупції» <…>.
43. <…>.
44. Статтю 7 Закону України «Про забезпечення
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від
20.10.2014 р. № 1706-VII доповнити частиною
десятою такого змісту:
«10. Внутрішньо переміщені особи з тимчасово
окупованої території мають право на отримання
матеріального забезпечення, страхових виплат
та соціальних послуг за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду
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соціального страхування України за фактичним
місцем проживання, перебування.
Матеріальне забезпечення, страхові виплати
призначаються за наявності необхідних документів,
що підтверджують право на ці виплати, а в разі
їх відсутності — за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування у порядку, встановленому правлінням
Фонду соціального страхування України.
У разі відсутності в зазначеному Реєстрі необхідних відомостей матеріальне забезпечення,
страхові виплати надаються у мінімальному розмірі, встановленому правлінням Фонду соціального
страхування України, з наступним перерахуванням сум матеріального забезпечення після надходження документів, що підтверджують право
застрахованих осіб на їх надання».
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2015 р.,
крім пп. 3, 5, 9 та 10 п. 3 розділу першого цього
Закону, які набирають чинності з 01.04.2015 р.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» <…>.
3. Установити, що з 01.01.2015 р. при нарахуванні
заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або
при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими
договорами ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою ст. 8 та ст. 10 Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» для платників
єдиного внеску, визначених в абзацах другому та
третьому п. 1 частини першої ст. 4 та ст. 10, застосовуються з коефіцієнтом 0,4 (крім виключень, передбачених цією частиною), у випадку, якщо платником
виконуються одночасно такі умови:
1) загальна база нарахування єдиного внеску
за місяць, за який нараховується заробітна плата
(дохід) та/або винагорода за цивільно-правовими
договорами, в 2,5 рази або більше перевищує загальну середньомісячну базу нарахування єдиного
внеску платника за 2014 р.;
Президент України

1
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або1 якщо загальна база нарахування єдиного внеску не перевищує в 2,5 рази, або більше
загальну середньомісячну базу нарахування
єдиного внеску платника за 2014 р., то платник
замість коефіцієнту 0,4 застосовує коефіцієнт,
що розраховується шляхом ділення загальної
середньомісячної бази нарахування єдиного
внеску платника за 2014 р. на загальну базу
нарахування єдиного внеску за місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід) та/або
винагорода, за цивільно-правовими договорами
(але в будь-якому випадку коефіцієнт не може
бути менше 0,4);
2) середня заробітна плата по підприємству
збільшилася мінімум на 30 % у порівнянні з середньою заробітною платою за 2014 р.;
3) середній платіж на одну застраховану особу
після застосування коефіцієнта складе не менше
ніж 700 грн;
4) середня заробітна плата по підприємству
складе не менше трьох мінімальних заробітних
плат.
З 01.01.2016 р. при нарахуванні заробітної плати
(доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні
винагороди за цивільно-правовими договорами
ставки єдиного внеску, встановлені частиною
п’ятою ст. 8 та ст. 10 Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» для платників
єдиного внеску, визначених в абзацах другому
та третьому п. 1 частини першої ст. 4 та ст. 10,
застосовуються з коефіцієнтом 0,6.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний
строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) підготувати та подати на розгляд Верховної
Ради України пропозиції щодо приведення законів
України у відповідність із цим Законом;
2) привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
3) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
4) забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади
їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.
П. ПОРОШЕНКО

У тексті Закону текст «або якщо...» без абзацу. Абзац зроблено для крайщого сприйняття тексту. (Прим. ред.)
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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
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні
дні — 28
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 0
Кількість днів,
робота в які не
проводиться — 8

40-годинному
робочому тижні — 160,0
39-годинному
робочому тижні — 156,0
36-годинному
робочому тижні — 144,0

Лютий 2015 р.
 лютого, п’ятниця
Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за січень 2015 р.
 лютого, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу
фізичних осіб — підприємців за себе (крім
підприємців — платників єдиного податку
та членів сімей таких осіб, які беруть участь
у провадженні ними підприємницької діяльності) за 2014 р.
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
• Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з них податку, за
ІV квартал 2014 р. (ф. № 1ДФ)
• Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного
внеску (додаток Д5) за 2013 р.
• Податкової декларації про майновий
стан і доходи, отримані фізичною особою —

підприємцем від провадження господарської
діяльності, за 2014 р.
20 лютого, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
січень 2015 р.
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за січень 2015 р.
27 лютого, п’ятниця
Закінчується строк подання до Фонду
соціального захисту інвалідів:
Звіту про зайнятість та працевлаштування
інвалідів за 2014 р. (ф. № 10-ПІ)
Примітка: Граничні терміни сплати за січень 2015 р.
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування з доходу гірничими підприємствами, податку
на доходи фізичних осіб та військового збору з нарахованого,
але не виплаченого доходу, за січень 2015 р., припадають
на березень 2015 р.
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ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗНОС:
ЧУДА НЕ СЛУЧИЛОСЬ, ПРОБЛЕМ ПРИБАВИЛОСЬ С. 58

Социальное страхование:
два в одном С. 62
Госбюджет-2015:
старо-новые соцстандарты С. 6
НДФЛ-2015:
Очередные новации С. 36

0,4
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

Кодекс законов о труде:
неожиданные изменения С. 23
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