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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

1

Ось і минули два місяці роботи в нових податкових умовах.
Можемо підбити перші підсумки.
Маємо новий податковий
розрахунок ф. № 1 ДФ, якого
всі з нетерпінням чекали ще від
серпня минулого року. Труднощів із його заповненням не
виникатиме, про що можете
довідатися з коментаря на с. 7.
Але це чи не єдиний позитивний момент, що стосується запроваджених змін.
Хоча податківці активно
анонсували зміни у справлянні
ЄСВ, та адаптувати звітність до
нових умов не спромоглися. І в авральному порядку в останні
дні перед її поданням розсилали листи з рекомендаціями
щодо її заповнення. Ми відразу ж інформували вас про них і
на нашому сайті, і в безкоштовній газеті «Зарплата і кадри», і,
звичайно, активно консультували на прямій телефонній лінії.
Запровадження бази справляння ЄСВ від мінімальної
зарплати також спричинило немало труднощів. У № 2/2015
ми навели свої рекомендації з цього приводу і в більшості
випадків вони справдилися. Наразі вже маємо офіційне
роз’яснення ДФСУ на цю тему (с. 74) і це питання можна
вважати закритим.
Не вирішеними залишаються окремі питання надання
соцзабезпечення з ФСС з ТВП. Новим законом запроваджено обмеження для осіб, які мають страховий стаж менше
шести місяців, але практичних рекомендацій від ФСС з
ТВП щодо реалізації деяких із них немає. Про це можемо
судити із статті на с. 88. Про всі найменші зміни та новини
щодо цих питань ми оперативно інформуємо на сайті та в
безкоштовній газеті «Зарплата і кадри».
Але це не всі «позитивні» зміни. ДФСУ 20 лютого мала
представити Мінфіну нову концепцію податкової реформи.
І знову ніхто не знає, які зміни передбачаються. Тому залишайтеся з нами, щоб дізнаватися про зміни одними з перших.
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Внесено зміни до ст. 119 КЗпП
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення порядку проходження військової служби
та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під
час особливого періоду» від
15.01.2015 р. № 116-VIII

Відповідно до змін, унесених до частини третьої ст. 119 КЗпП,
установлено, що право на збереження місця роботи та середнього
заробітку на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше року, зберігається
не тільки за працівниками, призваними на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період, а й за працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом у разі
виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення
воєнного стану. А згідно з новою частиною четвертою цієї статті за
працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий
період і які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з
оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у
зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві,
в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми
власності, більше ніж на рік.

Відпустки працівникам у зоні АТО
Закон України «Про внесення зміни до статті 25 Закону
України «Про відпустки»
від 15.01.2015 р. № 121-VIII

Новим п. 18 ст. 25 Закону про відпустки передбачено надання відпустки без збереження зарплати працівникам на період проведення
антитерористичної операції в населеному пункті з урахуванням часу,
необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної
операції. В цьому випадку «сім днів» це час, необхідний для повернення до місця роботи, а не тривалість відпустки на час проведення
АТО. Проблема з реалізацією норм цього Закону виникла через те
що переліку населених пунктів, на території яких проводиться АТО,
немає. Як тільки він стане відомим, ми розмістимо його на нашому
сайті та у щотижневій безкоштовній газеті «Зарплата і кадри».

Додаткові відпустки працівникам, які мають дитину-інваліда
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення окремих положень соціальної політики»
від 15.01.2015 р. № 120-VIII

ZP_3_2015_2_1.indd 4

З 01.02.2015 р. внесено зміни до ст. 1821 КЗпП і ст. 4, 5 19 Закону про відпустки, якими передбачено надання щорічної тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих
днів оплачуваної соціальної додаткової відпустки працівникам, які
доглядають повнолітнього інваліда з дитинства підгрупи А I групи.
Ця відпустка надається матері повнолітнього інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, батьку, який виховує такого інваліда без матері
(в т. ч. у разі її тривалого перебування в лікувальному закладі), а
також особі, яка взяла під опіку повнолітнього інваліда з дитинства
підгрупи А I групи. Відпустка переноситься на інший період або
продовжується в тому ж порядку, що і щорічна, й оплачується в загальному порядку. В разі звільнення працівника йому виплачується
грошова компенсація за неї.
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Крім того, мати або батько такої дитини-інваліда мають право на
відпустку без збереження зарплати до досягнення нею 18-річного
віку, яка надається в обов’язковому порядку. Період зазначеної відпустки не включається до стажу, що дає право на щорічну основну
відпустку.
Законом також установлено, що працювати на умовах неповного робочого часу або вдома у період перебування у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку можуть не
тільки мати, а й батько, бабуся, дідусь чи інші родичі, які фактично
доглядають за дитиною, або особи, які усиновили чи взяли під опіку
дитину й один із прийомних батьків.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Нові умови відбору керівників держпідприємств
Постанова «Про внесення
змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777» від
14.01.2015 р. № 53

Внесено зміни до Порядку проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, затвердженого постановою
КМУ від 03.09.2008 р. № 777. Суть нововведень зводиться до того, що
тепер проводитиметься конкурсний відбір керівників усіх державних
суб’єктів господарювання (раніше — лише за наявності рішення про
необхідність проведення такого відбору). Особливі умови конкурсного
відбору керівників установлено лише для особливо важливих для
економіки підприємств. Такими є підприємства, вартість активів яких
за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд грн або
річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 млрд грн, банки,
у статутному капіталі яких держава володіє часткою понад 75 %.

Зміни у виданні дозволів на роботу іноземців
Постанова «Деякі питання
дерегуляції господарської
діяльності»
від 28.01.2015 р. № 42
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Внесено зміни до Порядку видання, продовження дії та анулювання
дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства,
затвердженого постановою КМУ від 27.05.2013 р. № 437.
Встановлено, що плата за видання дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства не береться з осіб, стосовно яких
прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання
щодо надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового
захисту; осіб, які подали документи для продовження дії дозволу.
Розширено та видозмінено умови, за яких застосування праці
іноземців та осіб без громадянства є доцільним і достатньо обґрунтованим. Серед нових умов — претендування на посаду керівника
або фахівця у суб’єкта індустрії програмної продукції, наявність диплома про вищу освіту одного з навчальних закладів, віднесених до
першої сотні в одному з визначених постановою світових рейтингів.
Для продовження дії дозволу роботодавець має подати документи не пізніше ніж за 20 (раніше — 30) календарних днів до
закінчення дії дозволу.
Та найважливіше те, що рішення тепер приймає винятково орган
служби зайнятості без залучення дорадчої комісії з представників
інших держорганів
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Затверджено нову ф. № 1ДФ
Наказ від 13.01.2015 р. № 4

Затверджено нову форму Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого
з них податку (ф. № 1ДФ) і порядок її заповнення та подання податковими агентами. Вперше за новою формою розрахунок подається за
І квартал 2015 р. Інформація про доходи, які є об’єктом оподаткування
військовим збором за ІІІ і ІV квартали 2014 р. не вказується.
Коментар до порядку див. на с. 7 цього номера
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Сплата ЄСВ, якщо зарплата нижче мінімальної
Лист від 14.02.2015 р.
№ 4979/7/99-99-17-03-01-17

У листі на прикладах роз’яснено особливості сплати ЄСВ, якщо
дохід працівника менше мінімальної зарплати. Розглянуто, зокрема,
випадки щодо справляння ЄСВ із доходів осіб, які працюють за
сумісництвом (неосновне місце роботи), суміщають посади тощо.
Текст листа див. на с. 74 цього номера

Справляння військового збору з деяких видів доходів
У зв’язку зі зміною бази оподаткування військовим збором
ДФСУ оновила базу запитань-відповідей щодо його справляння в
Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі — ЗіР (База
знань). Відповіді на найбільш поширені запитання у скороченій формі
наводимо в рубриці «Официальное мнение» на с. 83 цього номера.

Банки тимчасово не перевірятимуть сплату ЄСВ
Лист від 29.01.15
№ 1787/5/99-99-17-03-01-16

ДФСУ звернулася до НБУ з проханням утриматися від перевірки банками в разі видання коштів на зарплату дотримання норм
щодо сплати ЄСВ в розмірі 1/3 суми коштів (до внесення змін). Це
пов’язано з тим, що багато платників застосовуватимуть знижуючий
коефіцієнт до сум ЄСВ, а чинний порядок передбачає сплату ЄСВ
у сумі не менше 1/3 суми коштів на зарплату.

Як повідомляти про прийняття працівників
Лист від 29.01.2015 р.
№ 2627/7/99-99-17-03-01-17
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Нові норми ст. 24 КЗпП вимагають від роботодавців надсилати
повідомлення органам ДФСУ про прийняття працівників на роботу.
Без такого повідомлення допускати працівника до роботи заборонено.
Оскільки порядку повідомлення немає, ДФСУ роз’яснила, що роль
такого повідомлення тимчасово виконуватиме таблиця 5 звітності з
ЄСВ. Але подавати її потрібно лише раз у складі звітності до 20 числа, а не за кожним разом, коли приймають працівника на роботу.
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Сергій НАУМОВ,
заступник директора Департаменту — начальник управління
адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби
України

ПОДАТКОВИЙ
розрахунок
за ф. № 1 ДФ: звітуємо
за І квартал
У зв’язку із запровадженням військового збору та включенням до об’єктів оподаткування низки пасивних доходів
Міністерством фінансів України затверджено нову форму
податкового розрахунку за ф. № 1ДФ, за якою вперше слід
звітувати за І квартал 2015 р. Що нового у формі, читайте в
коментарі

Н

аказом від 13.01.2015 р. № 4 Міністерством фінансів України затверджено нову форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) і
порядок його заповнення та подання податковими агентами. Наказ набирає чинності з 01.01.2015 р. і податковий розрахунок за ф. № 1ДФ вперше слід подавати
за І квартал 2015 р. Граничний строк його
подання, нагадаємо, 9 травня, але оскільки
це святковий день, то строк переноситься
на 12.05.2015 р.
Звертаємо увагу, що в розділі II ф. № 1ДФ
за І квартал 2015 р. необхідно відобразити
лише суми доходів, що були нараховані
(виплачені), та суму військового збору,
утриманого та перерахованого протягом
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І кварталу. Уточнюючі Податкові розрахунки
за ІІІ та ІV квартал 2014 р. для відображення
військового збору за ці періоди подавати не
потрібно.

Зміни у ф. № 1 ДФ
Новий податковий розрахунок за ф. № 1ДФ
містить два розділи:
• у розділі І, як і раніше, відображаються
суми нарахованих (виплачених) доходів
і суми нарахованого (перерахованого)
ПДФО.
• у розділі II слід відображати інформацію про оподаткування процентів, виграшів
(призів) у лотерею та військовий збір.
Особливість заповнення розділу ІІ
ф. № 1ДФ полягає в тому, що хоча об’єктом
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оподаткування ПДФО та військовим збором
є доходи конкретного платника податку,
особу якого можна ідентифікувати, податковий агент у розділі ІІ вказує лише загальну
суму доходу, який оподатковується ПДФО
чи військовим збором, без деталізації за
кожним платником податку. Тобто відомості
про кожну фізособу, якій нараховані такі
доходи, не зазначають.
Наприклад, підприємство платнику податку з ідентифікаційним кодом 1234567890
нарахувало зарплату в сумі 2000 грн, утримало ПДФО — 300 грн; платнику 1098765432 —
1500 грн і 225 грн відповідно.

У розділі ф. № 1 ДФ буде заповнено два
рядки, а у розділі ІІ — один (таблиця 1).
Принцип виправлення помилок у розділі ІІ такий же, як і в розділі І ф. № 1 ДФ:
помилковий рядок вилучається, правильний
включається. Для виключення помилкового
рядка з попередньо введеною інформацією
в рядку «Військовий збір — виключення»
потрібно повторити всі графи помилкового
рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію. Наприклад,
суми 3500,00 і 52,50 помилкові, а 3000,00 і
45,00 — вірні. Тоді уточнюючий розрахунок за
ф. № 1ДФ слід заповнити так, як у таблиці 2.

Таблиця 1. Приклад заповнення ф. № 1ДФ за І квартал 2015 р.
Розділ І. <…>
№
з/п

Податковий номер або Сума нарахо- Сума виплаченосерія та номер
ваного доходу
го доходу
паспорта
(грн, коп.)
(грн, коп.)

Сума утриманого податку
(грн, коп.)
нарахованого

перерахованого

1

2

3а

3

4а

4

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2000,00

2000,00

300,00

300,00

2

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2

1500,00

1500,00

225,00

225,00

Розділ ІІ. <…>

<…>

х

Військовий збір

Сума нарахо- Сума виплаченованого доходу
го доходу
(грн, коп.)
(грн, коп.)
3500,00

3500,00

Загальна сума утриманого
податку, збору (грн, коп.)
нарахованого

перерахованого

52,50

52,50

Таблиця 2. Приклад виправлення помилки у ф. № 1ДФ
Розділ ІІ. <…>

<…>

Загальна сума утриманого
податку, збору (грн, коп.)

Сума
нарахованого
доходу
(грн, коп.)

Сума
виплаченого
доходу
(грн, коп.)

нарахованого

перерахованого

х

Військовий збір

3000,00

3000,00

45,00

45,00

х

Військовий збір —
виключення

3500,00

3500,00

52,50

52,50
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До закінчення граничного строку подання ф. № 1ДФ є можливість виправити
помилки шляхом подання «нового звітного»
розрахунку.
Серед решти змін у порядку заповнення
ф. № 1ДФ варто зазначити такі:
• на паперовому носії її можна подавати, якщо кількість рядків у податковому
розрахунку не перевищує 10 (раніше — 5).
• податковому агенту необхідно буде
зазначати податковий номер контролюючого органу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, за який подається
окрема порція;
• поле «Працювало у штаті» замінено на
поле «Працювало за трудовими договорами».
Скільки осіб відображається за ознакою
«101», стільки і має бути в графі «Працювало
за трудовими договорами».

Зміни в Довіднику ознак доходів
Довідник ознак доходів фізичних осіб
доповнено двома новими ознаками. І одну
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ознаку зміненно. Нові ознаки стосуються
оподаткування пенсій. Зокрема:
• «184» — суми пенсій (включаючи суму їх
індексації, нараховану відповідно до закону) або
щомісячного довічного грошового утримання,
отримуваних платником податку з ПФУ чи
бюджету згідно із законом, якщо їхній розмір
перевищує 10 000 грн на місяць, — у частині
такого перевищення (пп. 164.2.19 ПКУ);
• «185» — сума грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями, особами
рядового та начальницького складу органів
внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків
несення служби, з якої утримується ПДФО
(пп. 164.2.20 ПКУ).
Змінено чинні назви ознак:
• назву ознаки «166» змінено на «сума
коштів, отриманих як виграш, приз у лотерею» (пп. 164.2.8 ПКУ).

Що нового

Обмеження розміру зарплат бюджетників
У листі від 31.01.2015 р. № 1143/0/14-15/13
Мінсоцполітики роз’яснило, що максимальний
місячний розмір зарплати (грошового забезпечення) працівників державних органів та
інших бюджетних установ, запроваджене
Законом України від 28.12.2014 р. № 76-VIII
(див. журнал «Заработная плата» № 2/2015,
с. 13), обмежується шляхом коригування розмірів
додаткової зарплати (доплат, надбавок, премій).
Зарплата обмежується окремо за кожним із
трудових договорів (як за основним місцем
роботи, так і за сумісництвом пропорційно
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відпрацьованому часу). Роботи, що відповідно
до чинного законодавства не є сумісництвом
(педагогічна робота з погодинною оплатою праці
в обсязі не більш як 240 годин на рік, завідування
кафедрою з оплатою з розрахунку 100 годин
за навчальний рік), які мають право виконувати
всі працівники, крім основної роботи та роботи
за сумісництвом, на думку Мінсоцполітики, не
включаються в місячну зарплату для визначення
обмежень. Крім того, Мінсоцполітики вважає,
що обмеження зарплати застосовується як для
загального, так і спеціального фонду.
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ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос-ответ»:

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

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

Як відшкодувати волонтеру
витрати на доставку допомоги
бійцям у зону АТО
Працівники підприємства зібрали
гуманітарну допомогу бійцям, які
перебувають у зоні антитерористичної операції (АТО), та звернулися до
волонтера з проханням доставити її за
місцем призначення. Волонтер має власний
мікроавтобус і погодився відвезти допомогу бійцям. Яким чином підприємство
може відшкодувати йому витрати на паливно-мастильні матеріали, харчування
та проживання під час такої поїздки? Чи
можна оформити це як відрядження? Чи
можна надати йому благодійну допомогу?
Насамперед вкажемо, що оформити
поїздку волонтера з гуманітарною
допомогою в зону проведення АТО
як відрядження не можна. Відрядженням
вважається поїздка працівника за розпо-
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рядженням керівника на певний строк до
іншого населеного пункту для виконання
службового доручення поза місцем його
постійної роботи. Тому якщо волонтер не є
працівником підприємства, то його не можна
направити у відрядження від підприємства.
Якщо волонтер, до якого звернулось підприємство, внесений до Реєстру волонтерів
антитерористичної операції, то відповідно
до пп. 165.1.54 ПКУ сума отриманої ним
благодійної допомоги, яку він у подальшому
має передати військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним), працівникам
Збройних Сил України, Нацгвардії, Служби
безпеки України тощо не включається до
складу його загального місячного оподатковуваного доходу. Тобто вартість переданої
волонтером бійцям благодійної допомоги
не обкладатиметься ПДФО.
Якби гуманітарна допомога бійцям була
надана за кошти підприємства, то з волонтером, який має власний транспорт, можна
було б оформити договір на доставку цієї
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допомоги до місця призначення та фінансування його поїздки можна було б також
оформити як благодійну допомогу.
Однак у цьому випадку допомогу бійцям
зібрали працівники підприємства, тому, на
нашу думку, єдиним варіантом відшкодування волонтеру витрат на паливно-мастильні
матеріали, харчування та проживання під час
поїздки в зону проведення АТО, є надання
йому підприємством нецільової матеріальної допомоги. Згідно з пп. 170.7.3 ПКУ якщо
сума такої допомоги протягом звітного року
сукупно не перевищуватиме граничний
розмір, визначений за абзацом першим
пп. 169.4.1 ПКУ (у 2015 р. — 1710,00 грн), то
її не включають до оподатковуваного доходу
волонтера. Однак із суми перевищення слід
утримати ПДФО за загальними правилами.

Пільги та трудові гарантії
для одинокого батька
У працівника підприємства дружина
померла під час пологів. Які пільги
та трудові гарантії передбачені законодавством для одиноких батьків?
Коли йдеться про трудові гарантії
та пільги, найчастіше згадують про
одиноких жінок, які мають дітей. І
ще декілька років тому норми окремих законодавчих документів справді поширювалися лише на одиноких матерів, але потроху
ситуація змінюється. Зокрема, внесені зміни
до Сімейного кодексу України, КЗпП, Житлового кодексу Української РСР. І тепер права
одиноких батьків і матерів практично рівні.
Не будемо перелічувати всі пільги та гарантії, що належить одинокому батьку взагалі, а
зупинимося тільки на тих, які пов’язані з його
трудовою діяльністю. Отже, для одинокого батька, який працює та виховує дітину без матері,
законодавством передбачені такі гарантії:
• додаткова щорічна оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без
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урахування святкових і неробочих днів до
виповнення дитині 18 років (ст. 1821 КЗпП);
• щорічна відпустка у зручний час (п. 5
частини 13 ст. 10 Закону про відпустки);
• встановлення в обов’язковому порядку
на прохання батька неповного робочого дня
або тижня (ст. 56 КЗпП);
• заборона залучати до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні та направляти у
відрядження одинокого батька, що має дитину
віком до трьох років (ст. 176 КЗпП). Заборона
чинна незалежно від згоди такого працівника;
• обмежене залучення до вказаних вище
робіт одинокого батька, який має дитину
від трьох до 14 років або дітину-інваліда:
можна залучати лише за згоди такого батька
(ст. 177 КЗпП);
• заборонено відмовляти в прийнятті
на роботу та знижувати заробітну плату
одинокому батьку, який має дитину віком до
14 років або дитину-інваліда (ст. 184 КЗпП);
• заборонено звільняти з ініціативи власника одинокого батька, який має дитину віком від трьох до 14 років або дитину-інваліда,
крім випадків повної ліквідації підприємства
(ст. 184 КЗпП);
• обов’язкове працевлаштування у випадку звільнення такого батька після закінчення строкового трудового договору. На
період працевлаштування за ним протягом
трьох місяців зберігається середня заробітна
плата (ст.184 КЗпП);
• надання в разі необхідності путівок до
санаторіїв і будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також
матеріальної допомоги одинокому батьку,
який має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда (ст. 185 КЗпП);
• додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню (ст. 14 Закону України «Про зайнятість
населення» від 05.07.2012 р. № 5067-V).
Також працюючий одинокий батько має
право на ПСП у розмірі 150 % суми звичайної
соціальної пільги. У 2015 р. — це 913,50 грн
на кожну дитину.
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Чи можна звільнити одиноку
матір, якщо підприємство
не здійснює діяльності
Працівниця — одинока мати виходить на роботу після відпустки для
догляду за дитиною до досягнення
нею трьох років. Підприємство, на якому
вона працює, фактично не діє, але й не
ліквідовується. Звільнятися працівниця
не хоче. Як діяти?
В такому випадку слід керуватися
нормами частини третьої ст. 184 КЗпП.
Нею, зокрема, встановлено, що звільнення одинокої матері, яка має дитину віком
до 14 років або дитину-інваліда, з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу не
допускається, крім випадків повної ліквідації
підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. У
запитанні зазначено, що підприємство не
ліквідується, отже, власник не має права
звільнити цю жінку за своєю ініціативою,
мотивуючи лише тим, що підприємство не
здійснює діяльності. І чому ця працівниця
має звільнятися? А як інші працівники? Чи
оголошено на підприємстві простій? Якщо
так, то і ця жінка нарівні з іншими повинна
отримувати 2/3 заробітної плати під час
простою.
Припустимо й інший варіант: простій
не оголошували (немає чим платити), усіх
працівників скоротили, а цю працівницю —
ні, через те що вона перебувала у відпустці
для догляду за дитиною до трьох років. Після
виходу з відпустки на роботу її також можна
було б скоротити, якби вона не була одинокою матір’ю. Але закон на її боці.
Отже, роботодавець все ж повинен запропонувати працівниці іншу роботу, а якщо
підходящої роботи немає, — потурбуватися
про її працевлаштування на іншому підприємстві. Жінка має право не погоджуватися
на звільнення. І якщо це її право буде пору-
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шено, вона має ще одне право — звернутися
до суду. У такому випадку за звільнення цієї
працівниці роботодавцю доведеться розраховуватися і нервами, і коштами.

Як оплачувати виконання
обов’язків тимчасово відсутнього
працівника
На підприємстві працюють два
бухгалтери. Оклади в них однакові. Один із цих бухгалтерів іде у
відпустку, а його роботу буде виконувати
інший бухгалтер паралельно зі своєю. Як
правильно її оплачувати?
Якщо працівнику доручили виконання обов’язків іншого працівника на
період його відпустки, то трудові відносини можна оформити або як виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника,
або як тимчасове заступництво.
Порядок оформлення зазначених вище
способів виконання працівниками додаткових обов’язків, а також умови їх оплати
регламентуються КЗпП, постановою Ради
Міністрів СРСР «Про порядок та умови
суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 р.
№ 1145 (далі — Постанова № 1145),
роз’ясненням Держкомітету Ради Міністрів
СРСР з питань праці і заробітної плати «Про
порядок оплати тимчасового заступництва»
від 29.12.1965 р. № 30/39.
Тимчасове заступництво передбачає,
що працівник виконує обов’язки тимчасово
відсутнього колеги із звільненням від своїх
основних обов’язків. Виходячи із змісту
запитання, під час відпустки одного з бухгалтерів його колега — інший бухгалтер —
буде виконувати і свою основну роботу,
обумовлену трудовим договором, і роботу
бухгалтера, який у відпустці. Тому в такому
випадку додаткову роботу слід оформити
як виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника на підставі ст. 105 КЗпП
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і п. 2 Постанови № 1145 шляхом видання
наказу (розпорядження) керівника.
Виконувати додаткові обов’язки свого
колеги замісник повинен протягом робочого дня (зміни), з урахуванням нормальної
тривалості робочого часу, встановленої КЗпП.
Оскільки бухгалтер працюватиме і за
себе, і за відсутнього працівника, зі збільшенням трудового навантаження, йому за
таке додаткове навантаження на підставі
ст. 105 КЗпП має надаватися доплата.
Розмір і умови надання доплати своїм
працівникам підприємство встановлює в
колективному договорі або їх визначає керівник підприємства в наказі (розпорядженні)
про покладення на працівника додаткових
функцій із виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника.
В запитанні йдеться про «звичайного»
бухгалтера, тому за наявності фінансових
можливостей керівник підприємства своїм
наказом може встановити йому доплату за
додаткове навантаження і в розмірі до 100 %
посадового окладу відсутнього працівника.

Яку дату ставити у трудовій
книжці, якщо працівник надав
її після прийняття на роботу
Працівника прийняли на роботу
за його заявою з 2 лютого, однак
трудову книжку він надав лише
23 лютого. З якого числа слід укласти
з ним трудовий договір і видати наказ:
з 2 лютого, коли працівник став до роботи,
чи з 23 лютого, коли він надав трудову
книжку? Яку дату потрібно ставити в
трудовій книжці?
Насамперед зауважимо, що на підприємстві було порушено правило
прийняття на роботу, визначене частиною другою ст. 24 КЗпП, п. 1.3 Інструкції
про трудові книжки. Згідно з указаними
нормами працівник зобов’язаний під час
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працевлаштування подати трудову книжку,
оформлену в установленому порядку. Крім
того, відповідно до частини третьої цієї
статті працівник не може бути допущений
до роботи без укладення трудового договору,
оформленого наказом чи розпорядженням
роботодавця, та повідомлення податкового
органу про прийняття працівника на роботу
в порядку, встановленому КМУ.
Отже, в наказі про прийняття на роботу
має бути зазначено дату укладення з працівником трудового договору, тобто 2 лютого.
Цю ж дату слід вказати і у трудовій книжці.

Продовження строку
попередження про зміну істотних
умов праці
Наприкінці грудня 2014 р. працівникам підприємства були видані
попередження про зміну істотних
умов праці — встановлення з 01.03.2015 р.
неповного робочого тижня. Однак пізніше
з’ясувалося, що за таких умов підприємство не встигне виконати замовлення
покупця продукції. Чи можна продовжити
строк попередження ще на місяць (до
01.04.2015 р.) і як правильно це оформити?
Частиною третьою ст. 32 КЗпП установлено, що про зміну істотних умов
праці, зокрема, встановлення неповного робочого тижня, працівники повинні
бути повідомлені не пізніше ніж за два місяці.
Формулювання «не пізніше» означає,
що строк повідомлення працівників може
бути більшим, ніж два місяці, але не може
бути меншим. Тому, запроваджуючи зміни
істотних умов праці, роботодавець може повідомити працівників про це за три, чотири,
п’ять місяців або в будь-який інший строк,
більший, ніж два місяці.
Оформити продовження строку потрібно
наказом по підприємству. Формулювання
наказу може бути таким:
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«1. Перенести запровадження зміни істотних умов праці — встановлення неповного
робочого тижня — на 01.04.2015 р.
2. Відділу кадрів оформити персональні
письмові повідомлення працівникам про
перенесення строку запровадження зміни
істотних умов праці».

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Тобто слід повторно оформити письмові
повідомлення працівникам і ще раз отримати
їхню згоду. Якщо на підприємстві чисельність
працівників значна, то можна спростити процедуру повідомлення працівників про перенесення
строку запровадження зміни істотних умов
праці, ознайомивши їх із наказом під підпис.

На ваші запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ,
консультант журналу «Заработная плата»

Право працівника на отримання
довідки від підприємства
Працівник звернувся на підприємство за довідкою про доходи. Чи
надавати таку довідку?
Так, довідку надати необхідно.
Обов’язок роботодавця видати довідку працівникові на його вимогу
про роботу на підприємстві із зазначенням
спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи та розміру заробітної плати встановлено
ст. 49 КЗпП. Також обов’язок роботодавця
видати на вимогу найманого працівника
відомості про оплату праці передбачений у
ст. 31 Закону про оплату праці (докладніше
про довідки див. статтю в журналі «Заработная плата» № 12/2014, с. 57).

Добровільна сплата
єдиного внеску
Чи може особа добровільно сплачувати внески до Пенсійного
фонду?
Так, особа може добровільно сплачувати внески до ПФУ.
Коло осіб, які мають право на добровільну сплату ЄСВ, установлене
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частиною першою ст. 10 Закону про ЄСВ.
Щоб стати «добровільним» платником ЄСВ,
особі потрібно подати заяву на участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. На підставі цієї заяви
між органом доходів і зборів та платником
у строк не пізніше ніж 30 календарних днів
із дня отримання заяви укладається договір
про добровільну участь (абзац третій частини
третьої ст. 10 Закону про ЄСВ).
Базою нарахування ЄСВ є суми, що визначаються такими платниками самостійно, але
не більше максимальної величини бази справляння ЄСВ (з 01.01.2015 р. — 20 706,00 грн).
Сума ЄСВ не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску (п. 3 частини
першої ст. 7 Закону про ЄСВ).
Якщо особа виявила бажання брати
участь в одному з видів загальнообов’язкового державного соціального страхування,
розмір ЄСВ визначається в таких відсотках
до бази нарахування ЄСВ:
• 34,3 % — для пенсійного страхування;
• 0,5 % — для страхування на випадок
безробіття;
• 1,7 % — для страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності;
• 1,61 % — для страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності.
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Для особи, яка виявила бажання брати
участь у декількох видах загальнообов’язкового державного соціального страхування,
ЄСВ до частини бази нарахування ЄСВ, що
не перевищує двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на місяць нарахування, встановлюється в
розмірі:
• 34,8 % — у разі пенсійного страхування
та страхування на випадок безробіття;
• 36,5 % — у разі пенсійного страхування, страхування на випадок безробіття та
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності;
• 36,41 % — у разі пенсійного страхування, страхування на випадок безробіття
та страхування від нещасного випадку на
виробництві й професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності;
• 38,11 % — у разі страхування за всіма
видами загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід (прибуток), сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної
заробітної плати й обраної ставки ЄСВ.

Строки виплати Фондом
соцстраху «лікарняних»
працівнику
На рахунок підприємства надійшли
кошти від ФСС з ТВП для оплати
тимчасової непрацездатності працівника. В які строки слід перерахувати
ці кошти працівнику?
Строки розгляду документів, призначення та виплати матеріального
забезпечення за страхуванням у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності регулюються частиною другою ст. 32
Закону України «Про загальнообов’язкове
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державне соціальне страхування» від
23.01.1999 р. № 1105-XIV. Встановлено,
що застрахованим особам, які працюють
на умовах трудового договору (контракту),
допомога по тимчасовій непрацездатності,
виплачується в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений
для виплати заробітної плати.
Аналогічні норми були передбачені й
частиною другою ст. 52 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,
який утратив чинність.
Як бачимо, строки виплати допомоги по
тимчасовій непрацездатності кардинальних
змін не зазнали.

Розрахунок відпускних, якщо
в одному з місяців розрахункового
періоду не було виплат
Працівник надав заяву на відпустку
з 01.12.2014 р. У розрахунковий
період входить грудень 2013 р., у
якому працівник теж перебував у відпустці, а всі виплати, відпускні та заробітну
плату йому було виплачено в листопаді
2013 р., а у грудні 2013 р. не було жодних
нарахувань. Як правильно розрахувати
середню заробітну плату?
Правила врахування різного роду
виплат під час розрахунку середньої
зарплати для оплати часу відпустки
встановлені розділом ІІІ Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100).
Так, згідно з абзацом першим п. 3 Порядку № 100 під час обчислення середньої
заробітної плати для оплати часу відпусток
враховуються основна заробітна плата,
доплати та надбавки, премії, які мають
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постійний характер, індексація та виплати за
час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (за час попередньої
щорічної відпустки, виконання державних і
громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога по тимчасовій
непрацездатності.
Лише премії включаються в заробітну
плату того місяця, на який вони припадають
за розрахунковою відомістю, всі інші виплати мають ураховуватись у тих місяцях,
за які їх надано.
Отже, в разі обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки
суми відпускних і заробітної плати за грудень 2013 р., які були виплачені в листопаді
2013 р., слід враховувати як виплати грудня
2013 р. Такої ж позиції дотримуються фахівці
Міністерства соціальної політики в листі від
09.12.2011 р. № 1105/13/81-11.

Направлення у відрядження
у вихідний
За наказом керівника підприємства
працівник має поїхати у відрядження в неділю (вихідний). Працівник
просить надати йому інший день відпочинку. Чи є правомірним його прохання?
Статтями 72, 73, 107 КЗпП працівникам установлені мінімальні гарантії
за роботу у вихідний. Так, робота у
вихідний може компенсуватися або наданням іншого дня відпочинку, або оплатою
у грошовій формі у підвищеному розмірі.
Спосіб компенсації визначається за згодою
сторін — роботодавця та працівника — й
обов’язково має бути закріплений у наказі.
День відпочинку в порядку компенсації
має надаватися через найкоротший проміжок часу після роботи у вихідний. Також
сторони можуть домовитися про надання
іншого дня відпочинку шляхом додавання
його до початку чи кінця щорічної відпуст-

ZP_3_2015_2_1.indd 16

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ки (лист Мінсоцполітики від 19.09.2012 р.
№ 321/13/133-12).
Якщо працівника спеціально відряджено
для роботи у вихідні, святкові або неробочі
дні, компенсація має надаватися згідно з
чинним законодавством. Підприємство може
її збільшити, але не може зменшувати чи не
надавати зовсім.
Лише для працівників бюджетної сфери
Інструкцією про відрядження чітко врегульоване питання надання дня відпочинку
за вибуття чи прибуття у/з відрядження.
Якщо працівник відбуває у відрядження у
вихідний, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку. Якщо наказом
про відрядження передбачено повернення
працівника з відрядження у вихідний, то
працівникові може надаватися інший день
відпочинку відповідно до законодавства
у сфері регулювання трудових відносин
(п. 11, 12 Інструкції про відрядження). Решта підприємств це питання мають право
врегулювати на власний розсуд.

Виплата заробітної плати
на особисту картку працівника
Працівник відмовляється отримувати заробітну плату на картку банку,
з яким у підприємства укладено
договір у межах зарплатного проекту, а
натомість пропонує свої реквізити в іншому банку. Чи має право підприємство
відмовити працівнику?
За особистою письмовою згодою
працівника заробітна плата може
виплачуватися через установи банків,
поштовими переказами на вказаний ними
рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою
цих послуг за рахунок роботодавця (частина
п’ята ст. 24 Закону про оплату праці).
Тобто не важливо, хто відкриває поточний
рахунок — підприємство чи працівник — має
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бути письмова згода працівника, на які саме
реквізити перераховувати заробітну плату.
У разі відкриття рахунків роботодавцем
(юрособою) він через уповноважену особу
звертається до банку із заявою та переліком
осіб, на чиї прізвища відкриваються рахунки,
та подає копії документів працівників. Після
цього банк укладає договори з такими працівниками і видає їм картки (п. 6.7 Інструкції
про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних
валютах, затвердженої постановою НБУ
від 12.11.2003 р. № 492). Якщо працівник
погоджується отримувати заробітну плату
на картку, яку пропонує роботодавець, він
письмово надає згоду.
Якщо працівник самостійно відкриває
рахунок, йому слід звернутися у вибраний
ним банк із заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом й укласти письмову угоду
з банком. Після цього працівник повинен
надати роботодавцю заяву про виплату
заробітної плати в безготівковій формі на
відкритий ним банківський рахунок.
Зауважимо, що на практиці це може спричинити певні ускладнення для бухгалтерів,
особливо в компаніях із великою кількістю
працівників. У такому випадку працівнику
можна відмовити у перерахуванні заробітної
плати на його картку, але тоді доведеться
видавати належні йому до виплати суми
через касу підприємства.

Відображення в звітності з ЄСВ
переведення працівника
Як відобразити в таблиці 5 звітності
з ЄСВ переведення працівника з
місця роботи за сумісництвом на
основне місце роботи на тому ж підприємстві?
Зауважимо, що в чинному законодавстві немає прямої вказівки щодо
того, як діяти в зазначеній ситуації.
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Існують дві різні думки, щодо переведення
працівника з місця роботи за сумісництвом на
основне. Зокрема, дехто вважає, що працівника можна перевести внутрішнім наказом
із занесенням запису до трудової книжки.
Є й інша думка — працівника необхідно
звільнити з місця роботи за сумісництвом і
прийняти на основне місце роботи. Автор
схиляється до другого варіанту й ось чому.
Проаналізувавши норми КЗпП, можна
зробити висновок, що є такі типи переведень:
• переведення на іншу роботу (ст. 32 КЗпП);
• тимчасове переведення працівника
на іншу роботу, не обумовлену трудовим
договором (ст. 33 КЗпП);
• тимчасове переведення на іншу роботу
в разі простою (ст. 34 КЗпП).
Як бачимо, жодної згадки про переведення
з місця роботи за сумісництвом на основне
місце роботи.
Ще один аргумент на користь другого
варіанту: трудовий договір за сумісництвом
і трудовий договір за основним місцем роботи — це два різні трудові договори. Відповідно
до п. 1.1 Інструкції про трудові книжки на осіб,
які працюють за сумісництвом, трудові книжки зберігаються за місцем основної роботи.
Отже, працівнику, який працює за сумісництвом і бажає працювати на цьому
ж підприємстві як «основний» працівник,
необхідно:
• звільнитися з попереднього основного
місця роботи й отримати трудову книжку;
• подати заяву на звільнення з роботи
за сумісництвом;
• подати заяву на прийняття на основне
місце роботи та надати трудову книжку.
Щодо заповнення таблиці 5 звітності з
ЄСВ, вкажемо, що інформацію щодо працівника, який звільнився з місця роботи
за сумісництвом і прийнятий на основне
місце роботи, необхідно відображати двома рядками. В першому рядку, в графі 7
«Категорія особи», слід зазначити «2» (найманий працівник без трудової книжки),
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а в графі 11 — дату припинення трудових
відносин (звільнення з роботи). У другому
рядку, в графі 7 слід проставити «1» (найма-
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ний працівник із трудовою книжкою), а в
графі 11 — дату початку трудових відносин
(прийняття на роботу).

На ваші запитання відповідає Алла РИБІНЦЕВА,
юрист, спеціаліст відділу цивільного, господарського та податкового права

Як стягувати аліменти в разі
зміни їх розміру за рішенням суду
Підприємство утримувало із працівника за виконавчим листом
аліменти в розмірі 25 % заробітної плати. Згодом, із запізненням на три
місяці, надійшов новий виконавчий лист
на утримання аліментів у розмірі 20 % заробітку. Тобто рішенням суду було зменшено
розмір аліментів з 25 % до 20 %. Підприємство три місяці утримувало аліменти
в розмірі 25 %, а мало утримувати 20 %.
Якими мають бути дії з боку підприємства?
Вирівняти ситуацію в одному місяці чи
протягом якогось періоду?
Відповідно до ст. 192 Сімейного Кодексу України розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за
домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача
аліментів у зв’язку зі зміною матеріального
чи сімейного стану. В новому розмірі аліменти сплачуються з дня набрання рішенням
законної сили.
Якщо аліменти стягують примусово за виконавчим листом, то обов’язок утримання з
боржника та сплати сум аліментів стягувачу
покладено тільки на ту особу, якій такий лист
надіслано, тобто на роботодавця.
На підставі ст. 31 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. № 606XIV копії постанов державного виконавця та
інші документи виконавчого провадження,
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які державний виконавець зобов’язаний довести до відома сторін та інших учасників
виконавчого провадження, надсилаються
адресатам із супровідними листами простою
кореспонденцією.
Також за бажанням утримувача аліментів
може вестися в довільній формі журнал або
реєстр отриманих і повернених виконавчих
документів.
Після отримання підприємством документа, що зобов’язує проводити утримання
аліментів із доходів працівника, та реєстрації
цього документа в спеціально заведеному для
цього журналі реєстрації виконавчих листів,
бухгалтерія має розраховувати та утримувати аліменти в тому розмірі та порядку,
які передбачені виконавчим документом.
Типовою формою розпорядження від
державного виконавця (додаток 32 до Інструкції про проведення виконавчих дій,
затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 15.12.1999 р. № 74/5; далі —
Інструкція № 74/5), передбачено, що роботодавці зобов’язані повернути державному
виконавцю заповнене повідомлення про
його отримання (корінець розпорядження). Заповнюється цей корінець головним
бухгалтером підприємства, підписується та
завіряється печаткою підприємства.
Згідно із пп. 7.2.4 Інструкції №74/5 виконавчі документи за місцем виконання
зберігаються доки не мине потреба.
Самостійно змінювати порядок стягнення суми боргу та розмір відрахування
адміністрації підприємств, установ, органі-
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зацій не мають права (пп. 7.2.6 Інструкції
№ 74/5).
Пунктами 7.8 і 7.9 Інструкції з організації
примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 р. № 512/5, передбачено, що
за кожною постановою про стягнення підприємствами, установами, організаціями,
фізичними особами, фізичними особами —
підприємцями, з якими боржник перебуває
у трудових відносинах, кожні шість місяців
і після закінчення строку виплат або в разі
звільнення працівника подається окремий
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звіт про відрахування та виплати за встановленою формою, і такий звіт долучається
до матеріалів виконавчого провадження.
Виконавчий документ має застосовуватися в тому порядку та розмірах, які
встановлені безпосередньо в ньому та розпорядженні державного виконавця, разом
із яким надійшов виконавчий документ, із
того часу, з якого він надійшов на підприємство. В іншому випадку дії підприємства,
яке утримує аліменти, щодо збільшення/
зменшення розміру стягнення, не відповідають вимогам законодавства.

На ваші запитання відповідає Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України

Виплата премії після звільнення
працівника та призначення пенсії
Працівник у зв’язку з виходом на
пенсію звільнився в квітні 2014 р. У
грудні 2014 р. йому було нараховано
премію за рік у розмірі 7000,00 грн. Заробітна плата в січні 2014 р. — 14 000,00 грн,
у лютому — 23 000,00 грн, у березні —
20 000,00 грн, у квітні — 19 000,00 грн.
Як правильно нарахувати ЄСВ із премії та як відобразити її суму у звітності
з ЄСВ?
Порядок справляння ЄСВ із суми премії залежить від того чи вона разова,
чи нарахована за більший проміжок
часу. Звичайно, до уваги слід брати й розмір
нарахованої заробітної плати.
Якщо одноразова премія за рік і заробітна плата не перевищили максимальну базу нарахування ЄСВ, то її потрібно
відобразити в таблиці 6 поточної звітності
з ЄСВ із кодом типу нарахувань «1» (особа
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звільнена), вказати місяць і рік, за який
проведено нарахування «04.2014» (у вашому випадку особа була звільнена в квітні
2014 р.), у реквізитах 17 і 18 відображаємо
суму премії, в реквізиті 19 — суму ЄСВ. Крім
того, в таблиці 1 додатка 4 звітності з ЄСВ
у рядку 6 вказуємо суму донарахування та
зміст помилки (донарахування особі суми
після звільнення).
Якщо ж одноразова премія за рік і заробітна плата перевищили максимальну базу
нарахування ЄСВ, то її потрібно відобразити
в таблиці 6 поточної звітності з ЄСВ із кодом
типу нарахувань «1» (особа звільнена), вказати
місяць і рік, за який проведено нарахування
«04.2014» (в вашому випадку особа була звільнена в квітні 2014 р.), у реквізиті «17» — суму
премії, а реквізити «18» і «19» не заповнюємо.
В цьому випадку сума премії виплачується
особі без нарахування ЄСВ.
А якщо сума премії за рік розбивається
помісячно, то наші дії ті ж самі, тільки суму
премії вказуємо за кожен місяць окремо та
заповнюємо тільки реквізит «17».
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На ваші запитання відповідає Світлана МЕРЕНКОВА заступник начальника
відділу — державний інспектор праці відділу контролю за дотриманням
трудового законодавства Територіальної державної інспекції
з питань праці у Харківській області

Як обчислити суму компенсації
за невикористану відпустку
працівникові, який не працював
з 1 до 1 числа
Працівника прийнято на роботу
21.11.2014 р., а вже 28.12.2014 р.
він звільняється. Тобто він відпрацював цілий місяць, але не з 1-го до 1-го
числа, і має право на два дні відпустки
або компенсацію за її невикористання.
Як обчислити суму компенсації за невикористану відпустку такому працівникові?
Відповідно до п. 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100),
компенсація за невикористані відпустки,
тривалість яких розраховується в календарних днях, нараховується шляхом ділення
сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший
фактично відпрацьований період на кількість
календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових
і неробочих днів, встановлених законодавс-

твом). Одержаний результат множиться на
кількість календарних днів відпустки.
Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше
року, середня заробітна плата обчислюється,
виходячи з виплат за фактичний час роботи,
тобто з 1-го числа місяця після оформлення на
роботу до 1-го числа місяця, в якому надається
відпустка або виплачується компенсація за
невикористану відпустку (п. 2 Порядку № 100).
Якщо нарахування проводяться, виходячи
із середньої заробітної плати, а працівником
не відпрацьовано календарний місяць з 1-го
до 1-го числа, то компенсація обчислюється
з установлених йому в трудовому договорі
тарифної ставки, посадового окладу (п. 4
Порядку № 100).
Таким чином, щоб обчислити суму компенсації за невикористану відпустку, слід
помножити оклад працівника на 12 місяців
і розділити на 355 днів, а визначену середньоденну заробітну плату помножити на
2 — кількість днів невикористаної відпустки.
Наприклад, якщо посадовий оклад працівника становив 2000,00 грн, сума компенсації
за невикористану відпустку: (2000,00 × 12) ÷
÷ 355 × 2 = 135,20 грн.

Що нового

Індексації зарплати в разі встановлення надбавки
за вислугу років
Міністерство соціальної політики України у листі від 12.12.2014 р. № 288/10/136-14
роз’яснило, що у випадку встановлення працівнику підприємства надбавки за вислугу
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років, базовий місяць для проведення індексації
змінюється, якщо таку надбавку встановлено
вперше або відбувається підвищення відсотка
надбавки.
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Сегодня в рубрике:

Материальное обеспечение
от ФСС по ВПТ:
определяем срок
c. 21

Алла РИБІНЦЕВА,
юрист, спеціаліст відділу цивільного, господарського
та податкового права юридичної компанії «РЛК»

МАТЕРІАЛЬНЕ
забезпечення
від ФСС з ТВП:
визначаємо строк
З 01.01.2015 р. зазнало змін законодавство про соціальне страхування. В новому законі з’явилася норма, що обмежує строк
звернення за призначенням виплат за соціальним страхуванням
12 місяцями. ФСС з ТВП поспішив надати рекомендації щодо його
обчислення, які нас дещо насторожили. Тому в статті це питання
розглядаємо детальніше
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аконом України від 28.12.2014 р. № 77-VIII
визнано таким, що втратив чинність
з 01.01.2015 р. Закон 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). Натомість діє викладений у новій редакції Закон України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105).
Закон № 1105 містить багато змін щодо
надання матеріального забезпечення та
соціальних послуг у системі соціального
страхування, одна з яких — обмеження
строків звернення суб’єктами соціального
страхування за матеріальним забезпеченням, закріплена в частині п’ятій ст. 32 Закону № 1105. Проаналізуємо її.

Законодавчий строк звернення
за матеріальним забезпеченням
Перелік видів матеріального забезпечення, яке надається страховиком, визначено в
ст. 20 Закону № 1105: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за
хворою дитиною), допомога по вагітності та
пологах, допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних і осіб, які
померли від нещасного випадку на виробництві), оплата лікування в реабілітаційних
відділеннях санаторно-курортного закладу
після перенесених захворювань і травм.
Частиною п’ятою ст. 32 Закону № 1105
передбачено граничні строки набуття права
на матеріальне забезпечення, визначене ст. 20
Закону № 1105, застрахованих осіб та одержувачів допомоги. Встановлено, що матеріальне
забезпечення виплачується, якщо звернення
за його призначенням надійшло не пізніше
12 календарних місяців із дня відновлення
працездатності, встановлення інвалідності,
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закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами, смерті застрахованої особи або
члена сім’ї, який перебував на її утриманні.
Ця норма чинна з 01.01.2015 р. незалежно
від дати настання страхового випадку. Це ж
твердження «закріпила» і виконавча дирекція
ФСС з ТВП у листі від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92.

Порядок обчислення строку
від ФСС з ТВП
ФСС з ТВП у вказанному листі роз’яснив своє
бачення порядку обчислення строку. На його
думку, 12-місячний строк відлічується від закінчення страхового випадку у разі тимчасової
непрацездатності і вагітності та пологів, а у
випадку смерті — від дня смерті, зазначеного
у свідоцтві про смерть, від першого числа місяця, наступного за тим, у якому настала подія
(відновлення працездатності, встановлення
інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами, смерть застрахованої
особи або члена сім’ї, який перебував на її
утриманні). Для обчислення періоду 12 календарних місяців беруть цілі місяці з 1 по 31
(30 або 28 (29) для лютого) число.
Наприклад, якщо листок непрацездатності по вагітності та пологах закінчився
15.01.2015 р., тоді з 01.02.2015 р. починає
свій перебіг 12-місячний строк обмеження
на звернення за матеріальним забезпеченням за таким листком непрацездатності. І до
31.01.2016 р. включно у суб’єкта соціального
страхування зберігається право на звернення
до ФСС з ТВП за матеріальним забезпеченням за цим листком непрацездатності по
вагітності та пологах.

Обчислення строків відповідно
до кодексів
Зверніть увагу, безпосередньо Закон № 1105 не регулює порядок обчислення
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строків, лише ФСС з ТВП, взявши на себе
повноваження законодавця, роз’яснює нам
цей порядок у згаданому листі, без його (порядку) правового обґрунтування.
В той же час основні кодекси законів,
що регулюють цивільні, трудові та цивільні
процесуальні відносини мають чітку закріплену позицію щодо обчислення строків та
початку їх перебігу і вона відрізняється від
позиції ФСС з ТВП.
Норми, які регулюють питання строків
за ст. 2411 КЗпП, ст. 251–255 Цивільного
кодексу України (далі — ЦКУ) та ст. 67–73
Цивільного процесуального кодексу України
(далі — ЦПКУ), належать до норм матеріального права.
Залежно від того, чим і ким установлюються ті чи інші строки, в матеріальному
праві прийнято розрізняти такі види строків:
• законні (законодавчі) строки, тобто
такі, що визначені законодавцем у нормах
права, а також в актах цивільного законодавства України;
• договірні строки, які встановлюються
сторонами (стороною) у правочинах;
• строки, призначені судом або іншим
органом, уповноваженим розглядати цивільні спори;
• строки позовної давності.
В нашому випадку поняття строків і порядок обчислення строків звернення за
матеріальним забезпеченням суб’єктів соціального страхування належать до законних
(законодавчих) строків.
Характерною рисою строків, визначених законом або актами цивільного законодавства, є неможливість їх зміни за
волевиявленням учасника або учасників
цивільних відносин, за винятком випадків,
безпосередньо визначених законом або
актом цивільного законодавства.
Іншою характерною рисою для строків,
визначених законом або актом цивільного
законодавства, є обов’язковість застосування
та дотримання цих строків як усіма учасни-
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ками цивільних відносин, так і судами та/
або іншими органами, уповноваженими
розглядати цивільні спори.
Визначення початку перебігу строку має
велике практичне значення, оскільки від
цього залежить як правильність обчислення
строку, так і встановлення факту закінчення
строку, що обумовлює ті чи інші юридичні
наслідки, які настають у зв’язку із закінченням строку.
Обчислення строку на підставі ст. 253 ЦКУ
починається з наступного дня після календарної дати або настання події, з якою пов’язано
його початок. Необхідно відзначити, що
початок перебігу строку з наступного дня
після календарної дати або настання події, з
якою пов’язано його початок, беззастережно
застосовується лише у цивільно-правових
відносинах.
Стаття 68 ЦПКУ визначає, що строки,
встановлені законом або судом, обчислюються роками, місяцями та днями, а також
можуть визначатися вказівкою на подію,
яка має неминуче настати.
А КЗпП у ст. 2411 визначає, що строки
виникнення і припинення трудових прав та
обов’язків обчислюються роками, місяцями,
тижнями і днями.
Частина перша ст. 2411 КЗпП розширює
перелік одиниць часу, якими вимірюються
строки в трудовому праві, порівняно з правилами ст. 68 ЦПКУ, які набули загального
поширення: ЦПКУ визнає за можливе обчислювати строки роками, місяцями та днями,
а КЗпП допускає можливість обчислення
строків також тижнями.
Частини друга, третя та четверта ст. 2411
КЗпП установлюють порядок визначення
закінчення строку в разі обчислення його
роками, місяцями, тижнями. І в кожному
випадку законодавець указує на «відповідні» місяць і число, число та день. Однак як
визначити місяць, число, день законодавець
не визначає. Необхідний висновок можна зробити лише на основі частини п’ятої
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ст. 2411 КЗпП. Хоча в цій частині йдеться
про обчислення строків, які визначаються
днями, в ній сформульоване загальне правило про те, що строки обчислюються з дня,
наступного після дня, з якого починається
строк (дня, в який відбувся юридичний факт,
який є підставою для обчислення строку).
Але трудові та пов’язані з ними громадські
відносини як предмет правового регулювання істотно відрізняються від предмета
регулювання процесуального права. У процесуальному праві можна знехтувати тією
обставиною, оголошене судове рішення на
початку робочого дня чи в його кінці. Тому
тут строк, установлений для подання касаційної скарги, обчислюють із наступного дня
(з початку наступної доби). У трудовому ж
праві не можна знехтувати відрізком часу
від початку робочого дня (зміни) до його
закінчення. І якщо працівник у цей відрізок
часу працював, то він (цей відрізок часу)
має бути відображений у табелі обліку робочого часу як робочий день. Він має бути й
оплачений. Якщо ж працівник у цей відрізок
часу не працював, день має бути відмічений
як вихідний, святковий, неробочий, день
відпустки або день прогулу без поважної
причини з усіма правовими наслідками, що
випливають звідси.
Водночас більшість строків у трудовому
праві обчислюються відповідно до положень
частини п’ятої ст. 2411 КЗпП, тобто з наступного дня після дня, в якому мав місце
юридичний факт, із яким закон пов’язує початок перебігу строку. Саме так, на погляд
автора, слід розуміти правило частини п’ятої
ст. 2411 КЗпП, хоча його формулювання
«строки обчислюють із дня, наступного після
дня, з якого починається строк» зрозуміти
важко. Виходить, що строк починається у
певний день, а обчислюється — з наступного.
Резюмуючи вищевикладене, бачимо, що
порядок обчислення строків, який пропонує нам ФСС з ТВП у листі від 17.01.2015 р.
№ 2.4-17-92, значно відрізняється від по-
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рядку обчислення строків, закріпленого у
проаналізованих нами кодексах.

Законність норми частини п’ятої
ст. 32 Закону № 1105
Пункт 6 ст. 52 скасованого Закону № 2240
містив аналогічну норму. Ним також було
встановлено, що матеріальне забезпечення,
передбачене Законом № 2240, виплачується,
якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців із 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. Така норма мала бути запроваджена з 2008 р. Законом про Держбюджет-2008.
Але рішенням Конституційного Суду України
від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 її було визнано такою, що не відповідає Конституції
України (є неконституційною). Тобто з 2008 р.
на підставі рішення КСУ норма, що обмежувала суб’єктів страхування в часі в разі
звернення за матеріальним забезпеченням,
не застосовувалась та не використовувалась
у правовідносинах. Пізніше і Мінсоцполітики погодилося з тим, що законодавство
не містить обмеження термінів, протягом
яких листок непрацездатності може бути
пред’явлений до оплати (лист від 02.08.2010 р.
№ 242/18/153-10).
Однак варто зауважити, що ця норма
була скасована через те, що законодавці
не дотрималися порядку внесення змін до
деяких законів, у т. ч. Закону № 2240. Зміни
вносилися Законом про Держбюджет, який
за Конституцією може лише визначати склад
доходів і витрат бюджету, а не змінювати
норми інших законів. Тому не варто сподіватися, що й ці обмеження буде скасовано.
А варіант початку обчислення строку, запропонований ФСС з ТВП, не найгірший
для працівника.
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Сегодня в рубрике:

Бестарифная система оплаты
труда: документальное
оформление
c. 25
Надомники: особенности
работы
c. 36

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

БЕСТАРИФНАЯ
система
оплаты труда:
документальное
оформление
Продолжаем рассматривать тему бестарифной системы
оплаты труда. В статье приведены примеры документов,
необходимых для ее внедрения и функционирования
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В

журнале «Заработная плата» № 1/2015,
с. 38 мы рассмотрели нормативное
регулирование вопросов применения
бестарифной системы оплаты труда.Теперь
разберемся с документальным оформлением
введения и функционирования такой системы. Покажем это на примере коллективного
подряда работников финансовой и бухгалтерской служб, которые, как правило, имеются
в организационной структуре предприятия
любой отрасли хозяйствования. Отметим,
что построение бестарифной системы оплаты труда для работников управленческих
подразделений представляет в упрощенном
виде основные положения, свойственные
и для работников производственных подразделений.
Выбор управленческого подразделения в
примере не случаен. Дело в том, что утвержденные нормы труда работников подрядного
коллектива — один из ключевых факторов
для обоснования размера фонда оплаты
труда этого коллектива (ФОТк).
Для финансистов и бухгалтеров утверждены такие нормативы:
• Межотраслевые нормы времени и численности на работы, выполняемые экономистами по финансовой работе, утвержденные
приказом Министерства труда и социальной
политики Украины от 07.12.2006 г. № 459
(далее — Нормативы численности финансистов);
• Межотраслевые нормативы численности работников бухгалтерского учета,
утвержденные приказом Министерства
труда и социальной политики Украины от
26.09.2003 г. № 269 (далее — Нормативы
численности бухгалтеров).
Согласно п. 3 ст. 64 Хозяйственного кодекса Украины предприятие самостоятельно
определяет свою организационную структуру.
В нашем примере службы финансирования
и бухгалтерского учета объединены в одно
структурное подразделение — отдел финансирования и бухгалтерского учета.
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Порядок документального оформления
введения и функционирования бестарифной
системы оплаты труда предусматривается в
коллективном договоре предприятия.
В приложении 1 приведен пример положений коллективного договора об организации
коллективного подряда и коллективной
формы оплаты труда.
В приложении 2 — пример договора администрации и подрядного коллектива о
регулировании подрядных отношений. Он
содержит минимум положений, необходимых для функционирования подрядного
коллектива.
Положение о бестарифной системе оплаты труда — приложение к договору и его
наиболее важная часть. Согласно этому
Положению индивидуальная заработная
плата работника рассчитывается по самой
простой из предлагаемых методическими
материалами (но полностью представляющей нормативный принцип бестарифной
системы) логической формуле.
В формуле отсутствует коэффициент
квалификационного уровня — как непоказательный для административной структуры с
высоким уровнем образования работников.
Коэффициент трудового участия (КТУі)
работника определяется как базовый без
уточнения его значения по окончании месяца. Этот коэффициент учитывает установленные работнику месячный оклад и
надбавку за высокие достижения в труде.
Предполагается, что в условном примере
размер оклада учитывает также сложившееся
на практике участие конкретного работника
в выполнении работ за отсутствующих в
отделе и по вакантной должности. Оплата
этих работ входит в фонд оплаты труда коллектива (ФОТк).
Формула включает коэффициент качества
труда коллектива (Ккт). Показатели работы,
образующие этот коэффициент, исключаются
из показателей премирования работников
отдела.
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В приложении 3 — пример приказа по
предприятию о переводе структурного подразделения на коллективный подряд.
Штатное расписание и фиксированный
месячный фонд оплаты труда (приложение к
приказу) разработаны в соответствии с п. 1
приведенного в приложении 2 Положения о
бестарифной системе оплаты труда подрядного коллектива. А именно, с утверждением
штатных единиц согласно нормативной
численности, рассчитанной по Нормативам
численности финансистов и Нормативам
численности бухгалтеров.
В примере с учетом среднеучетной численности работников предприятия (75 человек), количества самостоятельных структурных подразделений (15) и удельного веса
бухгалтерских работ на персональных компьютерах (80 %) нормативная численность
экономистов по финансовой работе — один
человек, бухгалтеров — четыре человека,
всего по отделу —пять человек.
Коэффициент трудового участия конкретного работника (КТУі) рассчитан делением
его месячного фонда оплаты на наименьший
фонд оплаты труда работника по штатному расписанию. Например, для главного
бухгалтера этот коэффициент составил 2,1
(6910 ÷ 3328), где 6910 грн — фонд оплаты
труда главного бухгалтера,а 3328 грн — наи-

меньший фонд оплаты труда по штатному
расписанию.
В приложении 4 — пример приказа по
предприятию о расчете заработной платы по
бестарифной системе. Приказ содержит необходимые ежемесячные распорядительные
действия, следующие из локальных норм, в т. ч.
утверждение коэффициента качества труда
для работников подрядного коллектива по
финансовым показателям работы предприятия.
Рассмотренный пакет документов по
оформлению введения и функционирования бестарифной системы оплаты труда
(приложения 1–4) является минимально
необходимым для всех случаев применения
этой системы. В зависимости от вида структурного подразделения (управленческого
или производственного), степени и формы
коллективизации труда, квалификационного
уровня работников и других факторов возможны различные варианты Положения о
«бестарифной» системе оплаты труда.
Представленная в статье нормативная и
методическая база «бестарифной» системы
(теория) предполагает громоздкую многофакторную организацию системы. А предложенная в статье принципиальная схема
бестарифной системы оплаты труда может
быть использована в практике установления
этой системы на любом предприятии.
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Приложение 1
Пример положений коллективного договора о введении коллективных форм
организации и оплаты труда
Коллективный договор
Публичного акционерного общества «Запорожский элеватор» на 2015 г.
(фрагмент)
…
Раздел II
Обязательства стороны работодателя
…
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4. По трудовым отношениям, рабочему времени и времени отдыха.
…
4.2. Введение коллективных форм организации и оплаты труда.
4.2.1. Вводить бригадную форму организации и оплаты труда в связи с производственной необходимостью как изменение в организации производства и труда приказом о создании бригад по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия.
4.2.2. Вводить коллективную форму организации и оплаты труда как элемент
коллективных методов хозяйствования (бригадного хозрасчета, бригадного подряда,
коллективного подряда, арендного подряда) приказом по предприятию на основании
соответствующего договора с согласия трудового коллектива и по согласованию с
профсоюзным комитетом предприятия.
…
5. По оплате труда и техническому нормированию.
…
5.6.8. Порядок коллективной оплаты труда работников определять в приказе по
созданию бригад и в договорах по регулированию хозрасчетных и подрядных отношений.
(К варианту п. 5.6.8. Излагается порядок оплаты труда при бригадной форме
организации и оплаты труда. Далее указывается, что порядок коллективной оплаты
труда при хозрасчетных и подрядных отношениях определяется в соответствующих
договорах, регулирующих эти отношения)
…
Коллективный договор подписали:
Со Стороны работодателя

Со Стороны работников

Председатель правления

Председатель профсоюзного
комитета
Славина
(В. И. Славина)
МП

Козак (Д. И. Козак)
МП

Приложение 2
Пример договора администрации предприятия и подрядного коллектива
о регулировании подрядных отношений
Договор о регулировании подрядных отношений
г. Запорожье

06.01.2015 г.

Администрация предприятия ПАО «Запорожский элеватор» (далее — Администрация),
в лице председателя правления Козака Дмитрия Ивановича, с одной стороны, и
подрядный коллектив отдела финансирования и бухгалтерского учета (далее —
Подрядный коллектив), в лице начальника отдела главного бухгалтера Светловой
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Валентины Васильевны, с другой стороны, в соответствии с действующими на предприятии нормативными и организационно-хозяйственными документами заключили
следующий договор.
1. Предмет договора
Администрация поручает, а Подрядный коллектив с 01.02.2015 г. принимает к выполнению задачи и функции своего отдела в объеме, определенном утвержденным
Положением об отделе.
2. Обязанности сторон
2.1. Подрядный коллектив обязуется:
2.1.1. Выполнять весь комплекс работ качественно и в установленные сроки.
2.1.2. Обеспечивать сохранность и рациональное использование оргтехники
(перечень закрепленной за отделом оргтехники прилагается).
2.1.3. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности.
2.1.4. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Создавать нормальные условия труда и условия, обеспечивающие эффективную работу оргтехники.
2.2.2. Оплачивать работу подрядного коллектива по фиксированному фонду
оплаты труда в соответствии с Положением о бестарифной системе оплаты труда
(приложение к договору).
3. Ответственность сторон
3.1. Подрядный коллектив несет ответственность (путем изменения размеров заработной платы) за невыполнение по своей вине предусмотренных договором работ
требуемого качества и в установленные сроки.
3.2. За срывы в работе подрядного коллектива по вине Администрации ее представители или отдельные работники функциональных подразделений несут дисциплинарную, административную и материальную ответственность, предусмотренную
действующими на предприятии Положениями.
4. Порядок пересмотра условий договора
Настоящий договор может быть пересмотрен по инициативе Подрядного коллектива или Администрации в случаях изменений условий работы и выявления несоответствия договора реальным условиям работы.
Условия договора обсуждены на собрании Подрядного коллектива (протокол № 1
от 05.01.2015 г.).
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Главный бухгалтер

Козак (Д. И. Козак)

Светлова (В. В. Светлова)
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Приложение к Договору
о регулировании подрядных отношений
от 06.01.2015 г.
Положение о бестарифной системе оплаты труда работников отдела
финансирования и бухгалтерского учета
1. Штатное расписание работников отдела утверждается по нормативной численности, рассчитанной в соответствии с межотраслевыми нормативами, с установлением
окладов в максимальных размерах схемы должностных окладов, предусмотренной
в коллективном договоре (вариант: с окладами, установленными на момент перехода на бестарифную систему) и с сохранением размеров (в процентах) надбавок
отдельным работникам за высокие достижения в труде.
2. Фактический месячный заработок работника отдела рассчитывается по формуле:
где:
ФОТк Ккт
ЗПi – n
КТУi Тi
∑i=1 (КТУi Тi)
ЗПi — индивидуальная заработная плата (грн);
n — нормативная численность работников отдела;
ФОТк — фонд оплаты труда коллектива отдела (грн). Устанавливается в размере фиксированного месячного фонда оплаты труда по штатному расписанию,
рассчитанному согласно п. 1 этого Положения. При расчете индивидуальной заработной платы фонд оплаты труда по вакантным должностям, а также отсутствующих работников по болезни, в связи с отпуском и т. п. из общего фонда оплаты
труда не исключается;
Ккт — коэффициент качества труда коллектива отдела,утверждаемый по окончании
месяца (в долях единицы). Устанавливается в размере 1,1 (вариант: 1,2 и т. д.) при
сохранении или приросте уровня рентабельности производства в отчетном месяце
по сравнению с предыдущим месяцем (к другим вариантам. Коэффициент устанавливается при недопущении или снижении текущей и просроченной дебиторской и
кредиторской задолженностях в отчетном месяце. Коэффициент устанавливается
с учетом обоих рассматриваемых показателей);
КТУi — коэффициент трудового участия в деятельности отдела определенного
(i-ого) работника. Устанавливается в долях единицы в штатном расписании как отношение месячного фонда заработной платы определенного (i-го) работника к наименьшему в штатном расписании размеру фонда оплаты труда работника;
Тi — количество рабочего времени (в часах), отработанного определенным (i-м)
работником за месяц (по табелю учета и использования рабочего времени).
3. Премирование работников отдела исключается в установленном порядке из
Положения о премировании работников предприятия за выполнение основных показателей хозяйственной деятельности.
4. Доплаты за работу в праздничные (нерабочие) и выходные дни, за сверхурочную
работу, доплаты до среднего заработка в установленных законодательством случаях
не включаются в коллективный заработок и начисляются отдельно.
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2

№
п/п

1
…

Фамилия,
инициалы
работника
3

Должность

стр. 2), грн

4

Коэффициент
трудового
участия
работника (КТУi)
5

Отработано
часов (Тi)
6

Коэффициенточасы
(гр. 4 гр. 5)

II. Расчет индивидуальной заработной платы

3. Коллективный заработок работников отдела (стр. 1

2. Коэффициент качества труда коллектива отдела (Ккт)

1. Фонд оплаты труда отдела (ФОТк), грн

I. Расчет коллективного заработка

7

Индивидуальная
заработная плата
(ЗПi) (стр. 3 Р. I итог
гр. 6 гр. 6 каждого
работника), грн

5. Заработная плата по Подрядному коллективу работников отдела за месяц рассчитывается по следующей
форме:
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Приложение 3
Пример приказа о переводе структурного подразделения
на коллективный подряд
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
09.01.2015

г. Запорожье

№ 2-ОД

О переводе отдела финансирования и бухгалтерского учета
на коллективный подряд
На предприятии по отделу финансирования и бухгалтерского учета введены
межотраслевые нормативы численности и заключен договор о регулировании подрядных отношений.
На основе изложенного, с целью повышения эффективности работы отдела и
рационального использования фонда оплаты труда, руководствуясь действующим
законодательством об организации коллективных методов хозяйствования, с согласия
работников отдела и по согласованию с профсоюзным комитетом
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести с 01.02.2015 г. отдел финансирования и бухгалтерского учета на
коллективный подряд.
1.1. Утвердить штатное расписание, фиксированный месячный фонд оплаты
труда подрядного коллектива и коэффициенты трудового участия работников (приложение к приказу).
1.2. Оплачивать труд работников отдела в соответствии с Положением о бестарифной системе оплаты труда, предусмотренным Договором о регулировании
подрядных отношений.
Основания:
1. Протокол собрания трудового коллектива работников отдела от 05.01.2015 г.
с решением работать на коллективном подряде.
2. Договор от 06.01.2015 г. о регулировании подрядных отношений между коллективом отдела и администрацией предприятия.
3. Протокол заседания профсоюзного комитета от 08.01.2015 г. с решением согласовать перевод отдела на коллективный подряд.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Визы
С приказом ознакомлены
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)
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1231
2441.2

2411.3
2411.3

Заместитель главного
бухгалтера
Экономист по
финансовой работе
І категории
Бухгалтер ІІ категории
Бухгалтер

Главный экономист

Итого

1231

Код КП

Главный бухгалтер
(начальник отдела)

Наименование
должностей

5

1

1

1

1

1

К-во
шт. ед.

24 136,00

3328,00

3584,00

4095,00

6219,00

6910,00

Должностной
оклад (грн)

Голуб

819,00

—

—

819,00

—

—

Доплата за
высокие
достижения
в труде (грн)

24 955,00

3328,00

3584,00

4914,00

6219,00

6910,00

Месячный
фонд
оплаты
труда (грн)

—

1,1

1,5

1,9

2,1

КТУ

Т. П. Голуб

вакансия

Капля В. И.

Маркова И. П.

Чаплина Г. В.

Светлова В. В.

Примечание
(ФИО работника,
замещающего
штатную
единицу)

Штатное расписание, месячный фонд оплаты труда подрядного коллектива и коэффициенты трудового
участия (КТУ) его работников

Приложение
к приказу от 09.01.2015 г. № 2-ОД
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Приложение 4
Пример приказа о начислении заработной платы по бестарифной системе
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
09.03.2015

г. Запорожье

№ 30-ОД

О коллективном заработке работников подрядного отдела
финансирования и бухгалтерского учета за февраль 2015 г.
В феврале 2015 г. сохранен ранее достигнутый уровень рентабельности производства.
С учетом этого показателя финансовой деятельности и в соответствии с Положением
о бестарифной системе оплаты труда работников отдела финансирования и бухгалтерского учета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить для работников подрядного коллектива отдела финансирования и
бухгалтерского учета за февраль 2015 г.:
1.1. Коэффициент качества труда коллектива в размере 1,1.
1.2. Расчет заработной платы работников подрядного отдела финансирования и
бухгалтерского учета (приложение к приказу).
Основание:
Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 06.03.2015 с проектом
приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Визы
С приказом ознакомлены
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)
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1,5

Экономист по
финансовой работе
І категории
Бухгалтер ІІ категории

Маркова И. П.
Капля В. И.

Главный экономист

Итого:

1,9

Заместитель главного
бухгалтера

Чаплина Г. В.

1,1

2,1

КТУ
работника

Главный бухгалтер
(начальник отдела)

Должность

Светлова В. В.

Фамилия,
инициалы
работника

стр. 2), грн

160

80

160

160

936

176

120

304

336

Коэффициенточасы
(гр. 4 гр. 5)

Голуб

Отработано
часов

II. Расчет индивидуальной заработной платы

3. Коллективный заработок работников отдела (стр. 1

2. Коэффициент качества труда коллектива отдела

1. Фонд оплаты труда отдела, грн

I. Расчет коллективного заработка

27 450,00

5161,54

3518,23

8915,38

9853,85

Т. П. Голуб

Индивидуальная
заработная плата
(стр. 3 р. I
итог гр. 6 гр. 6
каждого работника), грн

27 450,00

1,1

24 955,00

Расчет заработной платы работников подрядного отдела финансирования и бухгалтерского учета
за февраль 2015 г.

Приложение
к приказу от 09.03.2015 г. № 30-ОД
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Марина ПОГРЕБНЯК,
консультант журналу «Заработная плата»

ОСОБЛИВОСТІ
роботи надомників
Виконання працівниками роботи на дому використовується роботодавцями вже давно. Раніше до такої роботи залучалися, як
правило, люди з обмеженою дієздатністю — інваліди, пенсіонери
тощо. На сьогодні ж у зв’язку з розвитком інформаційних
технологій вдома працюють і такі висококваліфіковані фахівці
як веб-дизайнери, програмісти, перекладачі, архітектори,
редактори тощо. Вигідно це і роботодавцям — їм не потрібно
створювати для таких працівників робочі місця в офісах. Актуальним це стає й у часи кризи, коли зростає вартість оренди
приміщень. У статті розглянуті питання оформлення трудових
відносин із працівниками-надомниками, оплати їхньої праці,
надання соціальних гарантій

Я

к не дивно, але на сьогодні праця
надомників в Україні регламентується нормативно-правовим актом,
прий-нятим ще у 80-х роках минулого століття, — Положенням № 275. Згідно з Постановою № 1545 на території України можуть
застосовуватись акти законодавства Союзу РСР із питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не
суперечать Конституції та законам України.
А в українському законодавстві аналогічного
документа немає. Проте, окрім цього архаїзму, існують такі міжнародні документи як
Женевська Конвенція про надомну працю
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(Конвенція 177) і Рекомендації щодо надомної праці (Рекомендації 184), які слугують
роз’ясненням до тексту Конвенції. Вказані
документи не ратифіковані на поточний
момент Україною, проте ніхто не забороняє
використовувати їх як інструкції.

Хто такий «надомник»
Відповідно до п. 1 Положення № 275
надомником вважається особа, яка уклала
трудовий договір, зокрема, з підприємством,
установою, організацією про виконання
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роботи вдома особистою працею з матеріалів і з використанням знарядь і засобів
праці, що виділяються підприємством, або
придбаних за рахунок коштів цього підприємства.
Положення № 275 не дає визначення поняття «вдома». Воно й зрозуміло, чому — в ті
часи місце фактичного перебування особи
рідко відрізнялось від місця прописки, а на
сьогодні ці категорії можуть і не співпадати.
У свою чергу, Конвенція 177 визначає
надомника як особу, що виконує роботу:
• за місцем її проживання або в інших
приміщеннях за її вибором, але не у виробничих приміщеннях роботодавця;
• за винагороду;
• з метою виробництва товарів або послуг, за вказівками роботодавця, незалежно
від того, хто надає обладнання, матеріали
або інші використовувані ресурси
Отже, з точки зору міжнародного законодавства надомник — це особа, яка виконує
трудову функцію не у виробничих приміщеннях роботодавця. І з цим визначенням
важко не погодитись.
Зауважимо, що в разі надомної роботи ніхто не може вимагати переведення
приміщення, в якому працює надомник,
із житлового фонду в нежитловий, адже
функціональне призначення приміщення
за таких умов не змінюється.
Окрім зазначеного вище, надомна праця
має ще декілька характерних особливостей,
зокрема, надомник — це особа, яка:
• виконує трудову функцію вдома систематично, а не час від часу;
• перебуває з підприємством у трудових
відносинах (а не цивільно-правових), тому
не має в своєму розпорядженні такої міри
автономії та економічної незалежності, яка
необхідна для того, щоб мати статус суб’єкта
підприємницької діяльності.
Варто зазначити, що за загальним правилом трудові відносини передбачають особисте
виконання трудової функції. Зокрема, згідно

зі ст. 30 КЗпП «працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто та
не має права передоручати її виконання
іншій особі за винятком випадків, передбачених законодавством». Трудові відносини з надомником як раз і є цим винятком.
Пояснимо чому. Якщо працівник працює в
офісі, факт «індивідуального виконання»
проконтролювати досить просто. В той же
час, якщо трудовий процес проходить удома, такий контроль фактично неможливий.
Тож у п. 3 Положення № 275 обачливо передбачено, що надомник може виконувати
завдання за участі членів його сім’ї.
Положення № 275 визначає, що праця
надомників має бути спрямована, як правило, на виробництво товарів народного
споживання, надання окремих видів послуг
громадянам і підприємствам (через ательє
та приймальні пункти системи побутового
обслуговування населення). Проте роботодавець може використовувати працю надомників і для виготовлення (виконання) інших
видів виробів (робіт), якщо за характером
і технологією виробництва це можливо в
надомних умовах і економічно доцільно.

37

Організація праці надомника
Для початку розглянемо деякі особливості
трудової діяльності надомників, оскільки
це є принципово для подальшого укладення
трудового договору.
По-перше, законодавством закріплено,
що організація в надомних умовах трудових
процесів допускається тільки для осіб, які
мають необхідні житлово-побутові умови.
Обов’язок оцінити житлово-побутові умови
потенційного надомника, як з точки зору забезпечення його права на охорону праці, так
і з точки зору дотримання прав і законних
інтересів його сусідів, покладено на роботодавця. Так, за п. 9 та 12 Положення № 275
житлово-побутові умови громадян, які
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виявили бажання працювати на дому, обстежуються адміністрацією підприємства,
яке використовує надомну працю, за участі
представників комітету профспілки (ФЗМК),
а в деяких випадках — і представників санітарного та пожежного нагляду.
По-друге, Положенням № 275 установлена пряма заборона на такі види робіт, які
створюють незручності для проживання
сусідів. Тому перед укладенням трудового
договору з надомником роботодавцю доцільно не просто ознайомитися з умовами, в
яких він буде працювати, а й документально
закріпити результати такого ознайомлення
(наприклад, оформити акт або довідку).
По-третє, відповідно до п. 12 Положення № 275 конкретний вид роботи для надомника слід обирати з урахуванням його
професійних навичок і стану здоров’я.
Якщо надомник буде виконувати роботу
не в місці постійного, а в місці фактичного
проживання, роботодавцю бажано отримати
письмову згоду від власника або орендодавця цього житлового приміщення на таку
діяльність.
Роботодавець за загальним правилом
також має забезпечити надомнику безпечні
умови праці. Це, в свою чергу, означає, що
він повинен не тільки ознайомити працівника-надомника з локальними нормативними
актами, що регулюють питання охорони
праці, провести з ним інструктаж і навчання
безпечним методам роботи, а й за необхідності атестувати надомне робоче місце.

дійти висновку, що на них поширюється дія
тих самих норм трудового законодавства, що
й на будь-яких інших працівників.
Тож, перш за все, необхідно відзначити,
що з працівником-надомником може укладатися як строковий, так і безстроковий
трудовий договір. Варто також віддати пріоритет письмовій формі договору, з повним
викладенням як основних, так і додаткових
умов, що визначають взаємні зобов’язання
сторін (п. 7 Положення № 275). Тепер така
ж норма закріплена й у ст. 21 КЗпП.
У договорі варто передбачити:
• місце роботи (тобто зазначити, що
трудова функція виконується працівником
не у виробничих приміщеннях роботодавця,
а в себе вдома);
• порядок і строки виплати працівникові заробітної плати, які мають відповідати
нормам ст. 115 КЗпП;
• порядок користування, профілактики
та ремонту інструментів і механізмів, обладнання. Якщо надомник використовує
власне обладнання — суму та порядок відшкодування зносу такого обладнання;
• порядок відшкодування працівникунадомнику інших витрат, пов’язаних із виконанням робіт на дому (зокрема, вартості
витраченої електроенергії, води, газу тощо).
Варто пам’ятати, що такого роду компенсація може зацікавити податківців. Тож перед
тим, як закріплювати цю норму у трудовому
договорі, краще тричі подумати і, можливо, просто збільшити надомнику розцінки
(оплату) за виконувану роботу;
• порядок і строки забезпечення працівника необхідною сировиною, матеріалами
та напівфабрикатами. Якщо працівником
використовуються власні витратні матеріали,
варто визначити порядок відшкодування
їхньої вартості. Тут також слід урахувати
норми пп. 164.2.17 ПКУ про особливості
оподаткування додаткових благ;
• порядок і строки вивезення виготовленої працівником продукції;

Особливості укладення трудового
договору з надомником
Положення № 275 рекомендує узаконювати відносини з надомником за допомогою
трудового договору. Оскільки чинним законодавством про працю не визначено особливий
порядок або умови оформлення трудових договорів із працівниками-надомниками, можна
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• контроль за якістю роботи працівниканадомника.
Крім цього, під час укладення трудового договору з працівником-надомником
обов’язково перед початком роботи його
необхідно ознайомити під підпис із посадовою (робочою) інструкцією (ст. 29 КЗпП).
Що стосується терміну випробування, то
ані Положенням № 275, ані КЗпП жодних
особливостей для цієї категорії працівників
не встановлено. Тож у цьому випадку роботодавцю необхідно керуватись загальними
правилами, закріпленими у ст. 26 КЗпП.
Пам’ятайте, що тепер працівник не може
бути допущений до роботи без укладення
трудового договору, оформленого наказом
чи розпорядженням роботодавця, та без
повідомлення податкового органу про прийняття працівника на роботу.

доплати за роботу у вихідний чи святковий
день, або за роботу у вечірній час.

39

Соціальні гарантії для надомника
Відпустка
Пунктом 18 Положення № 275 встановлено,
що надомникам надається щорічна основна
відпустка тривалістю 15 робочих днів. Проте,
як зазначалося вище, Положення № 275 може
використовуватись за умови, що його норми
не суперечать законодавству України. Тож у
випадку надання працівникам-надомникам
відпусток слід керуватися нормами Закону
про відпустки, оскільки розділ V «Відпустки»
Положення № 275 суперечить нормам цього Закону (лист Мінпраці від 15.05.2008 р.
№ 105/13/116-08).

Оплата праці надомника
Лікарняні
Пунктом 13 Положення № 275 встановлено, що в разі роботи працівника вдома
роботодавець може використовувати відрядну чи акордну форми оплати праці та не
згадується про інші форми оплати надомної
праці. Тому можна вважати, що роботодавець
може цілком правомірно застосовувати для
оплати праці встановлений штатним розписом оклад. Проте, зважаючи на складність
контролю за використанням робочого часу
надомника, доцільніше все-таки обирати
відрядну й акордну системи оплати праці.
Також слід пам’ятати про один суттєвий
нюанс — вся виконана робота надомника оплачується в одинарному розмірі. Це
пов’язано з тим, що працівник-надомник
розподіляє робочий час на свій власний
розсуд: у вихідний чи будній день, вранці
чи вночі. Для такої категорії працівників
надурочної роботи просто не може бути,
оскільки практично неможливо підтвердити факт її виконання. Отже, не може бути і
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Відповідно до ст. 8 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV,
у редакції Закону України від 28.12.2014 р.
№ 77-VIII, 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. Отже
працівник-надомник має право на оплату
лікарняного в загальноприйнятому порядку.
Однак зауважимо, що у випадку коли
підприємство оформлює трудові відносини з
працівницею/працівником, який перебуває
у відпустці для догляду за дитиною (до речі,
право на роботу на дому в період перебування у відпустці для догляду за дитиною
закріплено у ст. 179 КЗпП), варто пам’ятати,
що листок непрацездатності для догляду
за хворою дитиною віком до трьох років
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не видається згідно з пп. «б» п. 3.15 Інструкції
про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян,
затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 13 11.2001 р. № 455.
Таким чином, особі, яка працює вдома в
період перебування у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку,
мають видати листок непрацездатності в разі:
• її тимчасової непрацездатності;
• хвороби іншої дитини віком від 3 до
14 років.

трукції зі статистики кількості працівників,
затвердженої наказом Державного комітету
статистики України від 28.09.2005 р. № 28,
до облікової кількості штатних працівників
включаються також і особи, які уклали трудовий договір із підприємством про виконання
роботи вдома, тобто надомники. Особливість
складання статистичної звітності в цьому випадку полягає лише в тому, що до облікової
кількості штатних працівників надомники
включаються за кожний календарний день
як цілі одиниці. А кількість надомників в
еквіваленті повної зайнятості визначається
окремо шляхом ділення суми фактично нарахованих за звітний місяць коштів на оплату
праці цим працівникам на середньомісячну
заробітну плату одного штатного працівника
за цей же місяць (п. 4.3 Інструкції).

Статистичний облік
Під час складання статистичної звітності
слід пам’ятати, що на підставі пп. 2.4.5 Інс-

НОРМАТИВНА БАЗА
Положення № 275

Положення про умови праці надомників, затверджене постановою
Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 29.09.1981 р.
№ 275/17-99.

Постанова № 1545

Постанова ВРУ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих
актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 р. № 1545-XII.

Конвенція 177

Женевська Конвенція 177 про надомну працю від 20.06.1996 р.

Рекомендації 184

Рекомендації 184 Міжнародної організації праці щодо надомної праці
від 20.06.1996 р.

Що нового

Індексація зарплати педагогічних працівників
У листі від 11.12.2014 р. № 286/10/13614 Мінсоцполітики, роз’яснюючи особливості
індексації зарплати педагогічних працівників,
нагадало, що:
— доплати, які не мають разового характеру
та передбачені чинним законодавством, є
об’єктами індексації та збільшення їхнього
розміру впливає на визначення базового
місяця;
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— особі, яка працює за сумісництвом,
видається на її вимогу довідка з основного місця
роботи про розмір доходу, що підлягає індексації,
та проіндексованого доходу. На підставі цієї
довідки індексуються доходи від роботи за
сумісництвом у межах суми, що не перевищує
прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, з урахуванням отриманої
заробітної плати за основним місцем роботи.
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Сегодня в рубрике:

Премирование работников
c. 41
предприятия
Суммированный учет рабочего
времени: о графиках
сменности, подмены
c. 48
и оплате
Средняя зарплата: условия
и примеры корректировки

c. 52

Ірина КРАСОВСЬКА,
заступник головного редактора журналу «Заработная плата»

ПРЕМІЮВАННЯ
працівників
підприємства
Преміювання працівників підприємства є одним із видів
матеріального стимулювання їхньої праці, причому найбільш
ефективним, оскільки забезпечує зацікавленість працівників у
результатах праці. Існують різні види премій, які виплачуються за
окремими показниками роботи. Кого та як можна преміювати
або позбавити премії, якого порядку необхідно дотримуватися,
читайте далі у статті
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изначення терміну «премія» ми можемо
знайти в Методичних рекомендаціях
щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств
і організацій, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 29.01.2003 р. № 23 (далі — Методичні
рекомендації № 23), — це основний вид
додаткової, понад основну заробітну плату,
винагороди, яка виплачується працівникам
за результатами їхньої трудової діяльності
та виробництва в цілому за показниками та
умовами оцінки цих результатів, визначеними підприємством. Схоже, але дещо ширше
визначення містять і Методичні рекомендації
щодо оплати праці працівників малих підприємств, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 13.08.2004 р. № 186 (далі — Методичні
рекомендації № 186). Премія — основний,
найбільш ефективний стимулюючий виробничу, підприємницьку, торговельну або
комерційну діяльність вид додаткової, понад
основну, заробітної плати, яка виплачується
за поліпшення основних показників колективної та індивідуальної праці працівників,
а також кінцевих загальних результатів виробничої, підприємницької, торговельної
або комерційної діяльності.

Які є види премій
Залежно від окремих критеріїв і показників премії можна поділити на декілька
видів. Так, премії поділяються:
• За періодичністю виплати:
— систематичні — виплачуються щомісяця, щокварталу, раз на півроку;
— разові — виплачуються, як правило, раз
на рік за наявності у підприємства прибутку;
• За зв’язком із виробничою діяльністю:
— виробничі — виплачуються за виконання виробничих показників або трудових
обов’язків;
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— невиробничі — не пов’язані з виробничими показниками та виплачуються,
зокрема, до ювілейних і пам’ятних дат;
• За формою виплати:
— грошові — виплачуються у грошовій
формі;
— негрошові (матеріальні)— виплачуються в негрошовій формі (путівки, подарункові
сертифікати, побутова техніка тощо);
• За способом нарахування:
— індивідуальні — виплачуються конкретним працівникам;
— колективні — виплачуються за колективну працю окремому структурному
підрозділу підприємства (бригаді, дільниці,
відділу тощо);
• За методом нарахування:
— абсолютні — виплачуються в певній
визначеній колективним договором сумі;
— відносні — виплачуються у відсотках
від тарифної ставки, окладу чи заробітної
плати. Розмір відсотків установлюється
колективним договором.
Окремі види премій належать до додаткової заробітної плати, а інші — до заохочувальних і компенсаційних виплат. Згідно зі ст. 2
Закону про оплату праці премії, пов’язані з
виконанням виробничих завдань і функцій,
належать до додаткової заробітної плати.
Виплати у формі винагород за підсумками
роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та
інші грошові і матеріальні виплати, які не
передбачені актами чинного законодавства,
або які провадяться понад установлені зазначеними актами норми, належать до інших
заохочувальних і компенсаційних виплат.

Порядок виплати премій
Щоб виплачувати працівникам премії,
роботодавцю необхідно:
• визначити умови та розміри преміювання;
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• визначити джерела виплати премій;
• встановити періодичність преміювання;
• визначити категорії персоналу, яким
виплачують премії;
• розробити та документально оформити
порядок виплати премій.

Документальне оформлення
Законодавством України підприємствам
надано право самостійно визначати умови
та розміри преміювання. Якщо на підприємстві є колективний договір, то всі питання, пов’язані з преміюванням працівників,
регулюються положенням про преміювання,
яке є складовою частиною чинної на підприємстві системи оплати праці. Як правило,
положення про преміювання є додатком
до колективного договору. Звертаємо увагу, що і колективний договір, і положення
про преміювання, мають бути погоджені з
профспілковим комітетом.
Якщо на підприємстві немає колективного
договору, питання преміювання працівників
можна встановити:
• в окремому положенні про преміювання, затвердженому наказом керівника
підприємства;
• в одному з розділів чинного на підприємстві положення про оплату праці;
• в трудовому договорі або контракті з
працівником.
На великих підприємствах роботодавець
може надати право розробляти та затверджувати положення про преміювання працівників керівникам внутрішньовиробничих
підрозділів (цехів, відділів, служб тощо).
Слід ураховувати, що в умовах нестабільної роботи підприємств протягом року
можуть змінюватися деякі параметри преміальної системи. Тому це також має бути
передбачено в колективному договорі за
спільним рішенням сторін, які його уклали.
Як правило, положення про преміювання
містить три основні розділи:
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• Загальні положення.
• Порядок преміювання.
• Прикінцеві положення.
В розділі І встановлюються: термін дії
положення про преміювання, цілі преміювання, показники системи преміювання та
джерела преміювання.
В розділі ІІ визначається коло осіб, на
яких поширюється преміювання, порядок
нарахування, розміри та строки виплати
премій, порядок позбавлення премій.
У розділі ІІІ прописують порядок внесення змін до положення про преміювання та
вирішення спірних питань.
Звертаємо увагу підприємств, які ще не
мають положення про преміювання, що для
розробки цього внутрішнього документа
не потрібно вигадувати нічого нового та
складного. Досить звернутися до таких нормативних документів як:
• Закон про оплату праці;
• Інструкція зі статистики зарплати;
• Методичні рекомендації № 23;
• Методичні рекомендації № 186;
• Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від
особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 31.03.1999 р. № 44.
В цих документах ви зможете знайти
все необхідне для розробки Положення про
преміювання.

Показники преміювання
для різних галузей
Преміювання виконує функції забезпечення зацікавленості працівників у результатах праці. Тому для забезпечення такого
стимулюючого впливу важливо визначитися
з показниками преміювання. Зауважимо,
що в окремих галузях економіки показники
преміювання працівників мають свої особливості.

25.02.2015 13:40:55

44

ОПЛАТА ТРУДА

Так, на автотранспорті працівникам
можуть установлюватися премії за економію паливно-мастильних матеріалів, наднормативний пробіг шин, використання
нормативної вантажопідйомності автомобілів, наднормативний міжремонтний пробіг
автомобілів (без капітального ремонту). На
пасажирському автотранспорті можуть встановлюватися премії за надпланову грошову
виручку тощо.
У вугільній промисловості, крім преміювання за виконання змінних виробничих
завдань, працівники можуть отримувати
премії за підвищення якості вугілля, показниками якої є його сортність (марочність)
тощо.
В сільському господарстві показниками
преміювання зазвичай є підвищені порівняно
з нормами надої молока, приріст тварин,
збереження молодняка різних тварин, забезпечення товарного виходу овочевої та
іншої продукції тощо.
В торгівлі працівникам найчастіше виплачують премії за виконання та перевиконання плану з продажу товарів та якісне
обслуговування покупців.
Таким чином, у кожній галузі можуть застосовуватися свої специфічні для неї показники преміювання, які мають забезпечувати
зростання продуктивності виробництва та
плану реалізації товарів, продукції, послуг.

Показники стимулювання праці
за різними групами персоналу
Під час розробки положення про преміювання слід передбачати різні системи
економічного стимулювання за різними
групами персоналу.
Наприклад, для преміювання робітників
основного виробництва показниками стимулювання можуть бути підвищення якості
продукції, зростання рівня здавання продукції з першого пред’явлення, скорочення
випадків повернення неякісної продукції
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після перевірки відділом технічного контролю, відсутність претензій (рекламацій до
продукції) від інших підрозділів підприємства або споживачів; зниження рівня браку
порівняно з попереднім періодом, економія
сировини, матеріалів, паливно-енергетичних
ресурсів, інструменту, запасних частин тощо.
Для робітників, зайнятих обслуговуванням виробництва, доцільно встановлювати
такі показники преміювання як забезпечення безперебійної та ритмічної роботи
устаткування основних цехів, безперебійне
та ритмічне забезпечення робочих місць
матеріалами, сировиною, інструментом,
транспортними засобами, усіма видами
енергоносіїв, своєчасний ремонт і збільшення міжремонтних періодів експлуатації
устаткування, скорочення витрат на ремонт
та обслуговування устаткування.
Робітників-контролерів відділу технічного контролю доцільно преміювати за виконання планових заходів щодо поліпшення
якості та запобігання браку продукції (робіт,
послуг), відсутність пропусків продукції з
браком на наступні операції або за межі
певної дільниці (цеху, підприємства), відсутність рекламацій із боку споживачів,
зменшення кількості випадків повернення
продукції (вузлів, деталей) із наступних
операцій, дільниць, цехів тощо.
Керівників, спеціалістів і службовців
підприємства, як правило, преміюють за
основні результати виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства в
цілому. Додатковивми умовами преміювання можуть бути функціональні показники
оцінки діяльності кожного структурного
підрозділу, в яких працюють спеціалісти та
службовці, запровадження нових технологій,
винахідництво, креативність у роботі тощо.

Невиробничі премії
Розглянуті вище показники стимулювання
праці більшою мірою застосовуються для
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нарахування та виплати виробничих премій.
Далі з’ясуємо підстави, за яких виплачуються
найбільш поширені невиробничі премії.
Премія за вислугу років (стаж роботи)
виплачується працівникам, які мають стаж
роботи на підприємстві від року. В цьому випадку саме кількість відпрацьованих років
впливає на розмір такої премії: чим більше
стаж роботи, тим більше премія. А також
на розмір премії впливає розмір прибутку,
отриманого підприємством за підсумками
роботи за попередній рік. Цю премію ще
називають «14-ю зарплатою».
Зазвичай розмір премії за вислугу років
установлюється у відсотках до посадового
окладу або середньої місячної зарплати.
Окремі підприємства виплачують таку премію кратно розміру посадового окладу.
Виплата премії за підсумками роботи
за рік, так званої 13-ї зарплати, залежить
від того, наскільки сумлінно працівник виконував свої професійні обов’язки протягом
попереднього звітного року. Звичайно, однієї
сумлінної праці замало для виплати такої
премії — важливі і фінансові показники
діяльності підприємства за попередній рік.
Тому саме виходячі з фінансового стану підприємства та виконання бюджету на фонд
оплати праці, і визначається розмір премії
за підсумками роботи за рік. Він може бути
менше або більше заробітку працівника за
місяць.
Якщо підприємство за результатами роботи у попередньому році не отримало прибутку, або він зовсім малий, премія може
не виплачуватися, або виплачуватися лише
окремим найкращим працівникам. Також на
випадок такої ситуації підприємство може
передбачити у положенні про преміювання
інше джерело коштів для виплати цієї премії, наприклад, нерозподілений прибуток
минулих років.
Премія за виконання важливих і особливо важливих завдань виплачується за
виконання окремих непередбачуваних зав-
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дань виробничого характеру. Наприклад,
підприємство отримало термінове державне
замовлення на виготовлення військової
продукції. За оперативне виконання цього
завдання задіяним працівникам можна виплатити таку премію.
Премії до ювілейних і пам’ятних дат
належать до одноразових. Зазвичай такі
премії виплачуються підприємством до
ювілейного дня народження працівника або
ювілея підприємства (5, 10, 15 тощо років),
до свят, наприклад, жінкам — до 8 Березня,
воїнам-інтернаціоналістам — до 15 лютого,
ветеранам — до Дня Перемоги тощо.
Зауважимо, що такі премії можуть виплачуватися як у грошовій, так і в матеріальній
формі — цінними подарунками.
До премій за спеціальними системами та положеннями, розробленими на
підприємстві, належать такі премії: за
сприяння винахідництву та раціоналізації,
за введення в дію у встановлений термін
нового обладнання чи об’єктів будівництва,
повернення та вторинне використання тари
й пакувальних матеріалів, збір, зберігання й
здавання брухту та відходів чорних і кольорових металів, відпрацьованих інструментів
тощо. Такі премії виплачуються незалежно
від результатів фінансово-економічної діяльності. Підставою для преміювання за
спеціальними системами та положеннями є дані бухгалтерської та статистичної
звітностей, а джерелом преміювання —
зекономлені від дій працівника кошти.
Премії за спеціальними системами можуть
нараховуватися щомісяця, щокварталу або
раз на рік — залежно від наявності підстав
і рішення керівництва підприємства.

Умови виплати премій
Для безпосереднього нарахування та
виплати премії працівникам підприємства
слід оцінити їхню працю та виконання

25.02.2015 13:40:55

46

ОПЛАТА ТРУДА

визначених положенням про преміювання
показників.
Доцільно поділити умови та показники
преміювання на основні та додаткові. Основними слід вважати показники та умови,
досягнення яких має вирішальне значення
для виконання завдань, поставлених перед
колективом або окремим працівником. Додаткові показники та умови преміювання
мають стимулювати інші, менш значущі,
аспекти трудової діяльності. Це потрібно
зробити для того, щоб у разі невиконання
основних показників працівник мав право
на отримання премії (можливо у зменшеному розмірі) за додатковими показниками.
Також, якщо працівник не лише виконує,
а й перевиконує основні або додаткові показники, то розмір премії за ними можна
збільшити.
Якщо протягом періоду, за який виплачується премія, працівник виконав показники і повністю відпрацював робочий час,
то премія йому виплачується повністю в
розмірі, встановленому положенням про
преміювання (див. приклад 1). Однак якщо
працівник частину періоду, за який виплачується премія, не працював, премія виплачується пропорційно відпрацьованому
часу (див. приклад 2).
Для виплати премій, що враховують якісні
аспекти праці, працю кожного працівника
можна оцінити, наприклад, за такими коефіцієнтами:
• коефіцієент трудової винагороди (КТВ);
• коефіцієнт трудової ефективності (КТЕ);
• коефіцієнт трудової участі (КТУ) тощо.
За такими коефіцієнтами розподіляються
колективні премії. Працівнику, який отримав вищу оцінку, виплачується премія у
більшому розмірі.
Якщо працівник протягом періоду, за який
виплачуються премії, виконав декілька основних і додаткових показників преміювання,
він має право на отримання сумарної премії за ними.
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Позбавлення премії
Підставою для депреміювання зазвичай
є виробничі упущення працівника або порушення ним трудової дисципліни. Так,
працівника можуть позбавити премії за:
• порушення ним вимог виробничих,
технологічних або посадової інструкцій;
• невиконання або неналежне виконання норм охорони праці;
• порушення встановленого правилами
внутрішнього трудового розпорядку режиму
роботи;
• запізнення на роботу;
• передчасне закінчення роботи;
• появу на роботі в нетверезому стані;
• прогул;
• невиконання або неналежне виконання умов господарського договору;
• випуск неякісної (бракованої) продукції;
• повернення покупцем товарів неналежної якості;
• інші порушення, передбачені внутрішніми документами підприємства.
Щоб уникнути непорозумінь між роботодавцем і працівниками, всі можливі випадки
позбавлення премій слід передбачити у положенні про преміювання. Також потрібно
визначити, за які конкретно порушення
премії позбавляють повністю, а за які —
частково.
Зауважимо, якщо цього не зробити (не
задокументувати у положенні про преміювання), то у подальшому, навіть за скоєння
працівником одного з перелічених видів
трудового або дисциплінарного порушення,
роботодавцю доведеться все ж виплатити
йому премію за виконання показників преміювання. Але це стосується лише виробничої
премії, яка не є заохоченням, а належить до
додаткової заробітної плати. В той же час,
ст. 151 КЗпП передбачено, що протягом
строку дії дисциплінарного стягнення на
працівника не поширюються заохочення.
Премії, зазначені у пп. 2.3.2 Інструкції зі
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статистики зарплати (зокрема, до ювілейної
чи пам’ятної дати), є заохоченням. Тому у
випадку скоєння працівником трудового чи
дисциплінарного порушення, роботодавець
може його позбавити премії на підставі вказаної норми КЗпП. Зменшення працівнику
розміру премії або позбавлення її взагалі має
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бути документально оформлено. Зокрема,
керівник підприємства має видати наказ
на підставі доповідної записки керівника
структурного підрозділу, де працює працівіник, якого позбавляють премії, або іншого
документа, що підтверджує факт скоєння
працівником порушення.

ПРИКЛАД 1

Розрахунок премії за підсумками роботи за місць
за умови відпрацювання норми робочого часу
Працівник підприємства згідно з положенням про преміювання за виконання плану
виручки від реалізації товарів за місцяь має отримати премію в розмірі 30 % місячного
заробітку. Посадовий оклад працівника — 4000,00 грн. Він відпрацював норму робочого
часу за місяць.
— Розрахуємо премію працівника:
4000,00 грн 30 % = 1200,00 грн.
— Зарплата працівника за місяць:
400,000 грн + 1200,00 грн = 5200,00 грн.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок премії за підсумками роботи за квартал
за умови відпрацювання неповної норми робочого часу
За положенням про преміювання працівникам підприємства виплачується квартальна
премія за виконання плану валового прибутку в розмірі 10 % квартальної суми заробітку.
Посадовий оклад працівника становить 4000,00 грн. У двох місяцях кварталу він відпрацював повну норму робочого часу, а у третьому місяці — 17 робочих днів із 21 за нормою.
— Розрахуємо заробіток працівника, виходячи із посадового окладу, за третій місяць
кварталу:
4000,00 грн 21р. дн. 17 р. дн. = 3238,10 грн.
— Визначимо загальну суму заробітку працівника за квартал:
4000,00 грн + 4000,00 грн + 3238,10 грн = 11 238,10 грн.
— Розрахуємо суму квартальної премії працівника:
11 238,10 грн 10 % = 1123,81 грн.
— Зарплата за останній місяць кварталу з урахуванням квартальної премії:
3238,10 грн + 1123,81 грн = 4361,91 грн.
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

СУММИРОВАННЫЙ
учет рабочего времени:
о графиках сменности,
подмены и оплате
На протяжении 2014 г. мы подробно рассмотрели порядок
введения и функционирования суммированного учета рабочего
времени. Наши статьи, уверены, помогли вам разобраться в
этой теме, т. к. количество дополнительных вопросов существенно сократилось. А на те, что еще остались, мы с радостью
отвечаем с приведением примеров

Графики сменности
Для работников предприятия введен
суммированный учет рабочего времени. В
соответствии с п. 12 Методических рекомендаций по применению суммированного
учета рабочего времени, утвержденных приказом Министерства труда и социальной
политики Украины от 19.04.2006 г. № 138
(далее — Методические рекомендации № 138),
суммированный учет рабочего времени осуществляется по табелю выходов на работу
и утвержденному графику работы (сменности) за учетный период. На предприятии
утверждаются графики работы (сменности)
на учетный период (квартал, полугодие, год)
для структурных подразделений, бригад,
должностей, профессий работников в зависимости от установленного режима работы.
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Руководители структурных подразделений
составляют графики выхода на работу на
следующий месяц учетного периода, в которых не указываются фамилии работников.
Профсоюзный комитет предприятия
считает, что графики работы (сменности)
должны утверждаться для каждого работника с указанием фамилии. Кроме того,
систематически возникают вопросы о необходимости составления графиков выходов
на работу работников на основе утвержденных графиков работы (сменности), о
необходимости внесения в них изменений
в связи с временной нетрудоспособностью
работников и другими непредвиденными
случаями, а также о сроках внесения таких
изменений. Иногда у бухгалтеров возникают
трудности с оплатой сверхурочных часов и
работы в праздничные дни.
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Нужно ли указывать фамилии исполнителей в графиках работы?

При введении суммированного учета
рабочего времени графики работы
(сменности) в соответствии с местными Правилами внутреннего трудового
распорядка утверждаются по согласованию с
профсоюзным комитетом приказами по предприятию. В таких приказах в зависимости
от формы организации труда (бригадной
или индивидуальной) графики возможны
двух видов:
• для бригад — с утверждением профессионального (по профессиям и должностям) и персонального (пофамильно)
состава бригады;
• для отдельных исполнителей (например, сторожей) — пофамильно с указанием
профессии (должности).
Для бригад-смен график работы (режим
труда и отдыха с указанием начала и окончания работы, перерывов для отдыха и питания и графики сменности с чередованием
работы и дней отдыха) определяется не для
отдельных исполнителей, а для бригады в
целом. Поэтому и выходы на работу в бригадных графиках определяются для бригады
в целом, в т. ч. для каждого члена бригады
без указания фамилии (профессиональный
и персональный состав бригады указывается
при создании бригады в приказе о введении
суммированного учета).
Подробно эти вопросы рассматривались
в журнале «Заработная плата» № 5–6/2014,
с. 41, № 3/2013, с. 31.
Нужно ли составлять помесячные
графики работы, если учетный
период превышает месяц?
Если учетный период больше месяца
(квартал, полугодие, год), то руководителям структурных подразделений
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не нужно ежемесячно составлять графики
работы на следующий месяц. При правильной
организации суммированного учета рабочего времени в приказе о введении этого
учета графики работы на месяц (выходы на
работу бригад или отдельных исполнителей)
уже утверждены в графиках работы на весь
учетный период в разрезе месяцев.
Как изменять персональный состав
исполнителей в графиках работы?
c. 21
Пунктом 13 действующих в Украине
Типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих
предприятий, учреждений, организаций,
утвержденных постановлением Госкомтруда
СССР от 20.07.1984 г. № 213 (далее — Типовые правила), предусмотрено, что графики
сменности доводятся до сведения рабочих и
служащих, как правило, не позднее, чем за
один месяц до введения их в действие. На
непрерывных работах запрещается оставлять
работу до выхода на работу сменяющего работника. В случае неявки сменяющего рабочий
или служащий заявляет об этом старшему по
работе, который обязан немедленно принять
меры по замене сменщика другим работником
(п. 16 Типовых правил). Эти нормы Типовых
правил включаются в Правила внутреннего
трудового распорядка на предприятии.
Срок оповещения работника о включении
его в персональный состав смены (в связи
с отпуском, временной нетрудоспособностью работника смены и другими непредвиденными случаями) централизованными
нормативными актами не регулируется.
Поэтому такие случаи организации рабочего времени целесообразно регулировать локальными нормами в приказах при
введении суммированного учета рабочего
времени.
Эти локальные нормы могут формулироваться так: «В случае невыхода на работу
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работника, выполнение обязанностей которого по технологическим причинам нельзя
поручить другому работнику из этой смены, работник для подмены оповещается за
сутки (или за двое суток, за 12 часов и т. п.)
до начала работы».
В случае невыхода на работу работника,
обязанности которого может выполнить другой
из этой смены, работа поручается другому работнику в порядке выполнения обязанностей
временно отсутствующего работника.
Вопрос подмены в сменах рассмотрен в
журнале «Заработная плата» № 7/2014, с. 38.

Особенности оплаты сверхурочной
работы
Как начислять заработную плату,
если учетным периодом является
год, за который работником отработано 50 часов сверхурочно, в праздничные
дни — 54 часа?
Отработанные в праздничные дни
54 часа согласно общим нормам
ст. 107 КЗоТ оплачиваются в двойном размере. Уточняется общее количество
сверхурочных часов за учетный период, которое должно быть определено как разность
между фактически отработанным временем
и нормой часов за этот период (абзац третий
п. 12 Методических рекомендаций № 138).
Допустим, что сверхурочных, как указывается в вопросе, 50 часов. В случае суммированного учета рабочего времени работа в
праздничные и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ)
по графику включается в норму рабочего
времени за учетный период, установленную
на предприятии. Часы работы, превышающие эту норму, считаются сверхурочными и
оплачиваются в двойном размере. Поэтому
при подсчете сверхурочных часов в случае
суммированного учета рабочего времени
работа в праздничные и нерабочие дни, про-
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веденная сверх установленной на предприятии нормы рабочего времени, за учетный
период не учитывается, поскольку она уже
оплачена в двойном размере (п. 11 Методических рекомендаций № 138).
С учетом приведенного положения при
отработке в учетном периоде сверхурочно
50 часов и оплате в двойном размере 54 часов, отработанных в праздничные дни, эти
50 сверхурочных часов дополнительной
оплате не подлежат.
Предположим, что в учетном периоде
сверхурочно отработано не 50, а 60 часов, а
также 54 часа — в праздничные дни. Тогда в
двойном размере будет оплачиваться шесть
сверхурочных часов (60 – 54 = 6).
Как при подсчете сверхурочных часов работы определять нормальное
количество часов учетного периода:
по графику работника или предприятия?
Как при этом учитываются неявки в связи
с временной нетрудоспособностью, ежегодными отпусками и т. п.?
Нормальное количество часов работы
учетного периода для подсчета сверхурочных определяется по календарю
шестидневной рабочей недели или, как правило, в порядке, установленном в колдоговоре, по
календарю пятидневной рабочей недели (см.
пример). Из рабочих часов учетного периода
исключаются дни, которые по графику или
распорядку работы приходятся на время, в
течение которого работник в соответствии с
законодательством был освобожден от выполнения своих трудовых обязанностей (отпуск,
выполнение государственных или общественных обязанностей, временная нетрудоспособность и т. п.). Такая норма предусмотрена
п. 12 Методических рекомендаций № 138.
Работник в 2014 г. работал в режиме
суммированного учета рабочего времени с годовым учетным периодом.
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Определение нормального количества часов учетного периода
В 2014 г. при годовом учетном периоде и 40-часовой пятидневной рабочей неделе
норма продолжительности рабочего времени составляла 2002 часа.
Работник в 2014 г. с 13 по 21 марта включительно не работал в связи с временной
нетрудоспособностью (т. е. отсутствовал на работе 56 часов (8 7)).
С 1 по 27 мая включительно работник был в ежегодном отпуске и отсутствовал на
работе 127 часов (8 15 + 7 1).
С 16 по 20 июня работник был в отпуске без сохранения заработной платы и отсутствовал на работе 40 часов (8 5).
С учетом этих неявок откорректированная нормальная продолжительность рабочего
времени работника в 2014 г. составит 1779 часов (2002 – 56 – 127 – 40).
Если работник фактически отработал в 2014 г. 1829 часов (что подтверждается табелем
учета рабочего времени), то количество сверхурочных составит 50 часов (1829 – 1779).

С 1 июля размер его месячного оклада был
повышен с 1400 до 1600 грн. Как оплатить
отработанные сверхурочно 30 часов?
По окончании учетного периода часы
сверхурочной работы оплачиваются
в размере двойной часовой тарифной
ставки. Часовая тарифная ставка исчисляется исходя из среднемесячного числа часов
за учетный период, которое определяется с
учетом нормы продолжительности рабочего
времени, установленной с соблюдением
№
п/п
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ст. 50 КЗоТ, т. е. не более 40 часов в неделю.
В рассматриваемом случае часовая тарифная
ставка будет исчисляться как средневзвешенная величина по нижеприведенному
расчету. Зарплата за 30 сверхурочных часов составит 539,40 грн (8,99 × 30 × 2).
Если заработная плата была повышена не
с 01.07.2014 г., а с 15.07.2014 г., то в строке 2 графы 4 будет 1035 часов (955 + 80),
а по строке 2 графы 5 — 967 часов (1047 –
– 80). И, соответственно, изменяется весь
расчет.

Составляющие расчета

Периоды 2014 г.:

Ед.
изм.

январь-июнь

июль-декабрь

грн

1400

1600

955

1047

1

Месячный оклад

2

Норма продолжительности рабочего времени по
календарю 40-часововй пятидневной рабочей недели

часов

3

Среднемесячная норма продолжительности рабочего времени по периодам года (стр. 2 6 мес.)

часов

4

Средняя часовая тарифная ставка по периодам
года (стр. 1 стр. 3)

грн

8,79
(1400 159,2)

5

Средневзвешенная часовая тарифная ставка за
год для оплаты по окончании года сверхурочных
работ: ((стр. 4 гр. 4 стр. 2 гр. 4) + (стр. 4 гр. 5
стр. 2 гр. 5)) (гр. 4 стр. 2 + гр. 5 стр. 2)

грн

8,99 ((8,79 955) +
+ (9,17 1047)) (955 + 1047)

159,2 (955

6)

174,5
(1047 6)
9,17
(1600 174,5)
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
консультант журналу «Заработная плата»

СЕРЕДНЯ
зарплата: умови та
приклади коригування
Якщо в розрахунковому періоді, за який обчислюється середня
зарплата для оплати часу відпусток чи в інших випадках її збереження, підвищувались тарифні ставки або посадові оклади,
то заробітну плату й інші виплати, які враховуються для її обчислення, слід відкоригувати на коефіцієнт їх підвищення. Як
обчислюється цей коефіцієнт, які виплати коригуються, та чи є
відповідальність за невиконання цієї норми, розглянуто в статті

П

орядок коригування заробітної
плати під час обчислення середньої
заробітної плати визначає п. 10
Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100).
Для розрахунку середньої зарплати для
обчислення, наприклад, відпускних беруться
виплати за 12 місяців. Ці виплати в різні місяці
розрахункового періоду можуть бути набагато
меншими, ніж остання зарплата працівника.
Як наслідок, обчислена середня зарплата буде
суттєво відрізнятися від зарплати, яку працівник отримає перед виходом у відпустку.
Чи вигідно йому за час відпустки отримати
менше? Очевидно, ні. Пункт 10 Порядку № 100
дає змогу шляхом коригування — штучного
підвищення — довести рівень зарплати в розрахунковому періоді до рівня останньої. Як це
має виглядати практично — розглянемо далі.
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Умови та порядок коригування
Згідно з абзацом першим п. 10 Порядку
№ 100 у випадках підвищення на підприємстві
тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства чи колективного
договору, як у розрахунковому періоді, так
і в періоді, протягом якого за працівником
зберігається середній заробіток, заробітна
плата, включаючи премії та інші виплати,
що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до
підвищення коригуються на коефіцієнт їх
підвищення.
Коефіцієнт коригування визначається
шляхом ділення тарифної ставки (посадового
окладу), встановленого працівнику після
підвищення, на тарифну ставку (посадовий
оклад), які були встановлені до підвищення
(див. приклад 1, с. 55).
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На коефіцієнт підвищення коригуються
«заробітна плата, включаючи премії та інші
виплати, що враховуються при обчисленні
середньої заробітної плати» (п. 10 Порядку № 100). Інші виплати передбачають:
• доплати і надбавки (в т. ч. за ранг);
• суми індексації;
• виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток
(за час попередньої щорічної відпустки,
вимушеного прогулу тощо);
• допомогу по тимчасовій непрацездатності;
• виробничі премії, які мають постійний
характер.
Тобто коригувати потрібно всі виплати,
які враховуються в обчисленні середньої
заробітної плати за Порядком № 100.
Коригуванню підлягають як доходи за
12 місяців (менший проміжок часу), які
враховуються в обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток,
так і доходи за два останні місяці, які враховуються в обчисленні середньої заробітної
плати для інших випадків її збереження,
зокрема, середньої зарплати мобілізованим
працівникам тощо. Слід тільки врахувати,
що відпускні, допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності
та пологах, середній заробіток за час відрядження коригуються тільки в разі нарахування відпускних, що випливає з абзацу
четвертого п. 3 Порядку № 100.

Коли коефіцієнт коригування
не застосовується
Коригування середньої заробітної плати
не проводиться, якщо зміна тарифної ставки
(посадового окладу) працівника пов’язана з
присвоєнням вищого розряду, переведенням
на іншу вищеоплачувану роботу тощо (абзац
третій п. 10 Порядку № 100).
Також не проводиться коригування,
якщо заробітна плата була збільшена не
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за рахунок підвищення тарифної ставки чи
посадового окладу, а за рахунок зростання
розмірів інших видів виплат, наприклад,
премії (разової), надбавки, доплати тощо.
Крім зазначеного, на думку Міністерства
праці та соціальної політики України (лист
від 03.08.2005 р. № 18-441-1), середній заробіток не коригується, якщо в розрахунковому періоді або періоді, протягом якого за
працівником зберігається середній заробіток,
на підприємстві підвищилися тарифні ставки
(оклади) лише окремій категорії працівників
або одному працівнику. З цим твердженням,
вважаємо, можна посперечатися. Чому?
По-перше, підвищення оплати праці в наш
час має індивідуальний характер: комусь її
можуть підвищувати щомісяця, комусь — щокварталу, а комусь не підвищувати взагалі.
В такому разі працівники, яким зарплата
підвищувалася, втрачають у доходах.
По-друге, підвищення тарифних ставок
і посадових окладів для різних працівників
може бути різним. І тільки у бюджетних
установах майже завжди всім підвищують
рівномірно. То як тоді коригувати? На середній коефіцієнт підвищення по підприємству?
На найбільший по підприємству? За кожним
працівником окремо?
По-третє, хіба підвищення зарплати одному чи кільком працівникам це не підвищення
зарплати на підприємстві?
Тому ми вважаємо, що коригувати зарплату можна й у тому разі, коли її підвищували
конкретним працівникам, але тоді тільки
цим конкретним працівникам. Словосполучення «у випадках підвищення … на підприємстві», вважаємо, слід розуміти так, що
її не слід коригувати, якщо було підвищено,
наприклад, мінімальну зарплату в країні,
але на підприємстві через це зарплата не
підвищувалася. Або, скажімо, підвищилася
зарплата на одному з державних підприємств,
яке перебуває у сфері управління одного
міністерства, а на інших підприємствах того
ж міністерства зарплата не підвищувалася.
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Важливо лише закріпити це положення в
колективному договорі.

Коригування виплат,
обчислених із середньої зарплати
Якщо тарифна ставка чи оклад підвищилися, коли за працівником зберігалася
середня заробітна плата (відпустка, виконання державних чи громадських обов’язків,
відрядження, мобілізація), її необхідно відкоригувати й донарахувати працівнику належні
йому кошти (відпускні тощо). Коригувати
слід тільки частину заробітку, що стосується
днів збереження середньої заробітної плати, з
дня підвищення тарифних ставок чи окладів
(абзац другий п. 10 Порядку № 100). Як це
робити, розглянуто у прикладах 3, 4, 5 (с. 57,
58). Також донарахування слід провадити,
коли працівник одразу після відпустки звільняється, а в періоді, коли він перебував у
відпустці, оклади підвищувалися.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

немає фінансової можливості провести
коригування середньої заробітної плати на
коефіцієнт 1,5, підприємство шляхом видання наказу або розпорядження має право
встановити коефіцієнт коригування 1,4 або
інший — з огляду на свій фінансовий стан.
Такий наказ (розпорядження) слід погодити
із профспілковим комітетом підприємства
або з іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом (лист
Міністерства праці та соціальної політики
України від 24.10.2008 р. № 696/13/84-08).
Якщо в розрахунковому періоді зарплата
підвищувалася кілька разів, то коефіцієнтів
коригування може бути кілька. І якщо підприємство не має фінансової можливості
провести коригування середньої заробітної
плати на кожен із коефіцієнтів, то воно має
право зменшити коефіцієнт коригування для одного, декількох чи всіх періодів
(приклад 2, с. 56).

Відповідальність за непроведення
коригування
Чи обов’язково коригувати
зарплату
В першу чергу норма щодо коригування
заробітної плати поширюється на бюджетні
організації та установи. І вони її мають коригувати обов’язково. Органи фінансового
контролю в оглядах за наслідками перевірок
бюджетних організацій відзначають, що непроведення ними коригування зарплати є
найбільш типовим порушенням.
На госпрозрахункових підприємствах і в
організаціях заробітна плата та інші виплати коригуються з урахуванням фінансових
можливостей. Такі підприємства у випадку
скрутного фінансового становища мають
право зменшити коефіцієнт коригування,
але не мають права взагалі не коригувати.
Наприклад, якщо на підприємстві розмір окладів збільшено в 1,5 рази, однак
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Відповідно до ст. 12 Закону про оплату
праці норми та гарантії, передбачені нею,
КЗПП та іншими актами законодавства України з питань оплати праці, є мінімальними
державними гарантіями.
За незастосування коефіцієнту коригування роботодавець несе відповідальність згідно
зі ст. 265 КЗпП і п. 1 ст. 41 Кодексу України
про адміністративні правопорушення.
Зокрема, за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці,
юридичні та фізичні особи — підприємці,
які використовують найману працю, несуть
відповідальність у вигляді штрафу, що дорівнює десятикратному розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення
(з 01.01.2015 р. — 12 180,00 грн).
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Виплата заробітної плати не в повному
обсязі тягне за собою накладення штрафу
на посадових осіб підприємств, установ і
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організацій усіх форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності
від 30 до 100 нмдг або від 510,00 до 1700 грн.

ПРИКЛАД 1

Визначення коефіцієнту коригування в разі підвищення окладу
Працівникові надається щорічна відпустка у березні 2015 р. Розрахунковий період — з
01.03.2014 р. до 28.02.2015 р. включно. У березні-жовтні 2014 р. оклад працівника становив 3000,00 грн. З 01.11.2014 р. на підприємстві всім працівникам підвищили посадові
оклади на 23 %.
— Визначаємо коефіцієнт коригування:
новий оклад працівника:
3000,00 грн + (3000,00 грн 23 % ) = 3690,00 грн.
Коефіцієнт коригування (КК):
КК = 3690,00 грн 3000,00 грн = 1,23.
Коригування заробітної плати для розрахунку відпускних
Місяці
розрахункового
періоду

Фактично
нараховано за
місяць, грн

Коефіцієнт
коригування

Сума до розрахунку,
грн

2014 р.
Березень

3000,00

1,23

3690,00

Квітень

3000,00

1,23

3690,00

Травень

3000,00

1,23

3690,00

Червень

3000,00

1,23

3690,00

Липень

3000,00

1,23

3690,00

Серпень

3000,00

1,23

3690,00

Вересень

3000,00

1,23

3690,00

Жовтень

3000,00

1,23

3690,00

Листопад

3690,00

1,0

3690,00

Грудень

3690,00

1,0

3690,00

2015 р.
Січень

3690,00

1,0

3690,00

Лютий

3690,00

1,0

3690,00

Разом

38 760,00

44 280,00

— Визначаємо суму відпускних:
44 280 355 24 = 2993,52 грн.
Без коригування зарплати суми відпускних становила б:
38 760 355 24 = 2620,32 грн.
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ПРИКЛАД 2

Визначення коефіцієнта коригування за неодноразового підвищення окладу
Працівникові надається щорічна відпустка у березні 2015 р. Розрахунковий період — з
01.03.2014 р. до 28.02.2015 р. включно. У березні-червні 2014 р. оклад працівника становив 3000,00 грн. З 01.07.2014 р. на підприємстві всім працівникам підвищили посадові
оклади на 6 %, а з 01.01.2015 р. — ще на 15 %.
— Визначаємо коефіцієнт коригування за період з 01.03.2014 р. до 01.07.2014 р. — за
першого підвищення зарплати.
Новий оклад працівника:
3000,00 грн + (3000,00 грн 6 % ) = 3180,00 грн.
Коефіцієнт коригування (КК1):
КК1 = 3180,00 грн 3000,00 грн = 1,06.
— Визначаємо коефіцієнт коригування за період з 01.07.2014 р. до 31.12.2014 р. — за
другого підвищення зарплати.
Новий оклад працівника:
3180,00 грн + (3180,00 грн 15 %) = 3657,00 грн.
Коефіцієнт коригування (КК2) :
КК2 = 3657,00 грн 3180,00 грн = 1,15.
Припустимо, що у зв’язку із скрутним фінансовим становищем на підприємстві на
підставі наказу КК2 зменшено до 1,1, а коефіцієнт КК1 залишено без змін — 1,06.
Коригування заробітної плати для розрахунку відпускних
Місяць, рік

Нараховано
за місяць, грн

Коефіцієнт
коригування

Сума до розрахунку,
грн

2014 р.
Березень

3000,00

1,06

1,1

3498,00

Квітень

3000,00

1,06

1,1

3498,00

Травень

3000,00

1,06

1,1

3498,00

Червень

3000,00

1,06

1,1

3498,00

Липень

3180,00

1,1

3498,00

Серпень

3180,00

1,1

3498,00

Вересень

3180,00

1,1

3498,00

Жовтень

3180,00

1,1

3498,00

Листопад

3180,00

1,1

3498,00

Грудень

3180,00

1,1

3498,00

3657,00

1,0

3657,00

Лютий

3657,00

1,0

Разом

38 394,00

2015 р.
Січень

— Визначаємо суму відпускних:
42 294
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3657,00
42 294,00

355

24 = 2860,56 грн.
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ПРИКЛАД 3

Визначення коефіцієнту коригування за наявності надбавки до окладу
Працівникові госпрозрахункового підприємства надається щорічна відпустка з 13.03.2015 р.
на 24 календарні дні. Розрахунковий період — з 01.03.2014 р. до 28.02.2015 р. Працівнику встановлено оклад — 4000,00 грн і щомісячну надбавку до окладу — 340,00 грн.
Відповідно до колективного договору всім працівникам підприємства з 01.09.2014 р. було
підвищено посадові оклади на 5 %.
— Розрахуємо оклад працівника з урахуванням підвищення, тобто з 01.09.2014 р.:
4000,00 грн + (4000,00 5 %) = 4200,00 грн.
— Коефіцієнт коригування (КК):
4200,00 грн 4000,00 грн = 1,05.
Враховуючи фінансові можливості підприємства, керівник після узгодження з профспілкою наказом установив з 01.09.2014 р. коефіцієнт коригування 1,02.
Обрахунок сумарної заробітної плати за розрахунковий період
Місяць,
рік

Нарахована
зарплата,
грн

Надбавка,
грн

КК

Відкоригована заробітна
плата, грн

Відкоригована надбавка, грн

Сума до
розрахунку, грн

2014 р.
Березень

4000,00

340,00

1,02

4080,00

346,80

4426,80

Квітень

4000,00

340,00

1,02

4080,00

346,80

4426,80

Травень

4000,00

340,00

1,02

4080,00

346,80

4426,80

Червень

4000,00

340,00

1,02

4080,00

346,80

4426,80

Липень

4000,00

340,00

1,02

4080,00

346,80

4426,80

Серпень

4000,00

340,00

1,02

4080,00

346,80

4426,80

Вересень

4200,00

340,00

1,0

4200,00

340,00

4540,00

Жовтень

4200,00

340,00

1,0

4200,00

340,00

4540,00

Листопад

4200,00

340,00

1,0

4200,00

340,00

4540,00

Грудень

4200,00

340,00

1,0

4200,00

340,00

4540,00

2015 р.
Січень

4200,00

340,00

1,0

4200,00

340,00

4540,00

Лютий

4200,00

340,00

1,0

4200,00

340,00

4540,00

49 200,00

4080,00

49 680,00

4120,8

53 800,80

Разом

— Середньоденна заробітна плата:
(49 680,00 + 4120,80) (365 к. дн. – 10 святк. дн.) = 151,55 грн.
— Сума відпускних:
151,55 24 к. дн.= 3637,20 грн.
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ПРИКЛАД 4

Коригування суми відпускних, якщо під час відпустки працівнику підвищили оклад
Використовуючи дані прикладу 3, припустимо, що на підприємстві з 01.04.2015 р. у
черговий раз підвищаться посадові оклади всіх працівників на 15 % і розмір окладу працівника становитиме 4830,00 грн (КК — 1,15).
Оскільки працівнику щорічна відпустка надається на 24 календарні дні з 13.03.2015 р.
до 05.04.2015 р., то на березень припадають 19 календарних днів, а на квітень — п’ять
календарних днів відпустки.
Враховуючи те, що посадові оклади підвищилися в період щорічної основної відпустки,
необхідно провести коригування частини суми відпускних за дні відпустки, які припадають
на квітень 2015 р. (з 01.04.2015 р. до 05.04.2015 р.).
Відповідно до наказу по підприємству коригування заробітної плати у зв’язку з її підвищенням з 01.04.2015 р. провадиться на коефіцієнт 1,15.
Виплачена сума відпускних за п’ять календарних днів квітня:
151,55 грн 5 к. дн. = 757,75 грн.
Сума відпускних за дні квітня з урахуванням коефіцієнта коригування:
757,75 грн 1,15 = 871,41 грн.
Сума відпускних, яку необхідно доплатити працівнику:
871,41 грн – 757,75 грн = 113,66 грн.

ПРИКЛАД 5

Коригування заробітної плати в розрахунковому періоді,
якщо оклад підвищився в місяці надання відпустки
Працівнику госпрозрахункового підприємства з 18.02.2015 р. надається щорічна відпустка на 10 календарних днів. Протягом усього розрахункового періоду (з 01.02.2014 р.
до 31.01.2015 р.) оклад працівника становив 5000,00 грн. З 01.02.2015 р. (місяця надання
відпустки працівникові) на підприємстві підвищилися посадові оклади всіх працівників на
15 %. У результаті оклад працівника становить 5750,00 грн (КК — 1,15).
Згідно з наказом по підприємству заробітна плата коригується на коефіцієнт 1,13.
Оскільки коригування провадиться у випадках підвищення посадових окладів на підприємстві як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником
зберігається середній заробіток, необхідно провести коригування для вірного нарахування
відпускних.
Заробітна плата працівника в розрахунковому періоді:
5000,00 грн 12 міс. = 60 000,00 грн.
Заробітна плата в розрахунковому періоді з урахуванням коригування:
60 000,00 грн 1,13 = 67 800,00 грн.
Середньоденна заробітна плата:
67 800,00 ( 365 к. дн. – 10 святк. дн.) = 190,99 грн.
Сума відпускних:
190,99 грн 10 к. дн. = 1909,99 грн.
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Сегодня в рубрике:

Предприниматели-2015:
альтернатива работнику

c. 59

Резерв отпусков и его влияние
на финансовые
c. 65
результаты
Страховые премии и выплаты
в ф. № 1ДФ
c. 69

Євгеній ГУБА,
бухгалтер-експерт

ПІДПРИЄМЦІ-2015:
альтернатива
працівнику

Підприємці і надалі залишаються цікавою альтернативою
працівнику попри анонсовані зміни в оподаткуванні, прийняті напередодні новорічних свят. Розглянемо основні з них
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Зміни для підприємців —
платників єдиного податку
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності (глава 1 розділу XIV ПКУ),
на перший погляд, зазнала суттєвих змін.
Але насправді, її фактично відкориговано:
зменшено кількість груп платників єдиного
податку (далі — ЄП), збільшено обсяг доходу,
що дає право належати до тієї чи іншої групи
платників ЄП, дещо зменшено ставки ЄП для
третьої групи тощо. Втім система не зазнала
кардинальних змін для підприємців, адже
головна умова перебування на ЄП залишилась незмінною: розрахунки за відвантажені
товари (виконані роботи, надані послуги)
і надалі мають здійснюватися винятково в
грошовій формі — готівковій та (або) безготівковій (п. 291.6 ПКУ). А ставка ЄП, як
була, так і залишилась фіксованою або відсотковою. Розглянемо загальні аспекти змін.
З 01.01.2015 р. у зв’язку зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71VIII (далі — Закон № 71) до п. 291.4 ПКУ,
фізичні особи — підприємці, які застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності (далі — підприємці-спрощенці),
поділені на три групи платників ЄП (див.
таблицю на с. 61).
Отже групи 3 та 5 підприємців-спрощенців, які сплачують ЄП, об’єднали в одну
єдину групу 3. Як випливає з п. 4 підрозділу 8
розділу XX ПКУ, платники ЄП груп 3 і 5, які
перебували на обліку в контролюючих органах до 01.01.2015 р., із цієї дати вважаються
платниками ЄП групи 3 відповідно до норм
глави 1 розділу XIV ПКУ.
Нагадаємо, фіксовані ставки ЄП, як і
раніше, встановлюються сільськими, селищними та міськими радами залежно
від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць. Оскільки на
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01.01.2015 р. мінімальна заробітна плата
становить 1218,00 грн, фіксовані ставки ЄП
у 2015 р. мають бути встановлені в розмірах:
• до 121,80 грн (1218,00 × 10 %) — для
платників групи 1;
• до 243,60 грн (1218,00 × 20 %) — для
платників групи 2.
Тобто за рішенням органу місцевої влади
кожен із підприємців-спрощенців першої або
другої групи цілком може сплачувати щомісяця максимальну ставку ЄП (121,80 грн
або 243,60 грн). Разом із тим, це основна
ставка ЄП. Крім неї, п. 293.4 ПКУ для підприємців-спрощенців групи 1–3 передбачено і
застосування ставки 15 %.
Так, ставка 15 % застосовується:
• До суми перевищення обсягу доходу,
визначеного у п. 1 таблиці.
Звертаємо увагу, що за пп. 1 п. 292.1 ПКУ
доходом підприємця-спрощенця і надалі є
дохід, отриманий протягом податкового
(звітного) періоду в:
— грошовій формі, тобто готівковій або
безготівковій (наприклад, за відвантажені
товари/роботи/послуги або ті, що будуть
відвантажені);
— матеріальній або нематеріальній формі. Це можуть бути доходи у вигляді вартості
безоплатно отриманих протягом звітного
періоду товарів/робіт/послуг, тобто таких,
які надані підприємцю-спрощенцю за письмовими договорами дарування або іншими
письмовими договорами, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації чи
їх повернення. Або ж товари, які передані
підприємцю на відповідальне зберігання та
ним використані. Крім того, сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк
позовної давності, також включається до
доходу платника ЄП третьої групи, який є
платником ПДВ.
Підприємець-спрощенець, так само як і
до внесення змін, під час розрахунку доходу
не включає отримані пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові
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сплата авансового внеску не пізніше 20 числа (включно)
поточного місяця

за календарний рік (протягом 60 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року)
ведуть Книгу обліку доходів
— роздрібний продаж товарів із торговельних місць
на ринках;
— надання побутових послуг населенню згідно з
п. 291.7 ПКУ

Сплата ЄП

Подання звітності з ЄП
(у разі сплати ЄП)

Порядок ведення обліку

Дозволені види діяльності

— надання послуг (у т. ч.
побутових) платникам ЄП і
населенню;
— виробництво та продаж
товарів;
— діяльність у сфері ресторанного господарства

фіксована, до 10 % мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня податкового (звітного) року

Ставка ЄП

фіксована, до 20 % мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня податкового (звітного) року

не дозволено використання одночасно не перевищує
праці найманих осіб
10 осіб (від 0 до 10)

Обмеження щодо кількості
працівників протягом
календарного року

1,5 млн грн

Група 2

300 тис. грн

Група 1

Обмеження щодо обсягу доходу протягом календарного
року

Критерії для визначення
групи

відсоткова ставка
в розмірі 2 % доходу (плюс сплата
ПДВ)

будь-які види діяльності, крім заборонених для спрощеної системи оподаткування

ведуть Книгу обліку доходів і витрат

за календарний квартал (протягом
40 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу)

протягом 10 календарних днів після
граничного строку подання податкової
декларації за податковий (звітний)
квартал

відсоткова ставка
в розмірі 4 %
доходу

не використовують працю найманих
осіб або кількість осіб, які перебувають із ними у трудових відносинах, не
обмежена

20 млн грн

Не платник ПДВ

Група 3
Платник ПДВ

Таблиця. Групи підприємців-спрощенців у 2015 р.
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виплати та відшкодування, а також доходи
від продажу рухомого та нерухомого майна,
яке належить йому на праві власності та використовується в господарській діяльності.
• До доходу, отриманого від провадження
діяльності, не зазначеної в реєстрі платників
ЄП, віднесеного до першої або другої групи.
• До доходу, отриманого в разі застосування іншого способу розрахунків, ніж у
грошовій формі.
• До доходу, отриманого від здійснення
видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
Такі заборонені види діяльності і надалі визначаються п. 291.5 ПКУ та не змінилися,
крім одного доповнення: платниками ЄП
не можуть бути суб’єкти, які здійснюють
діяльність з організації, проведення лотерей
(крім розповсюдження лотерей), парі.
• До доходу, отриманого платниками
групи 1 або 2 від провадження діяльності
іншої, ніж дозволені для них види діяльності.
Звертаємо увагу, що платники ЄП за
ставкою, яка не передбачає сплати ПДВ, не
підлягають обов’язковій реєстрації платником ПДВ у разі перевищення граничної суми
обсягів оподатковуваних операцій протягом
останніх 12 календарних місяців (1 млн грн).
Це передбачено п. 181.1 ПКУ.

Зміни для підприємців на
загальній системі оподаткування
Загальні правила ведення обліку й обрахунку об’єкта оподаткування, сплати податку
для підприємців на загальній системі оподаткування (далі — «звичайний» підприємець) не
змінилися. Зокрема, об’єктом оподаткування
для них є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним
доходом (виручка у грошовій та негрошовій
формах) і документально підтвердженими
витратами, пов’язаними з господарською
діяльністю такого підприємця. А для підприємця — платника ПДВ і надалі діє правило
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щодо невключення до витрат і доходу суми
ПДВ, яка входить до ціни придбаних або
проданих товарів (робіт, послуг).
Разом із тим, є дві суттєві зміни, внесені
Законом № 71 до ст.177 ПКУ.
По-перше, з 01.01.2015 р. уже немає
прив’язки податкових витрат «звичайного»
підприємця до витрат операційної діяльності
відповідно до розділу III ПКУ. Адже тепер
п. 177.4 ПКУ прямо визначено, що до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з
отриманням доходів, належать такі:
• Витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів,
що утворюють основу для виготовлення
(продажу) продукції або товарів (надання
робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів
і 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.
• Витрати на оплату праці фізичних осіб,
які перебувають у трудових відносинах зі
«звичайним» підприємцем, що включають
витрати на оплату основної та додаткової
заробітних плат та інших видів заохочень і
виплат, виходячи з тарифних ставок, 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).
• 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.
• Суми ЄСВ у розмірах і порядку, встановлених законом.
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• Інші витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності та не зазначені вище,
зокрема витрати на відрядження найманих
працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування,
оренду, ремонт та експлуатацію майна, що
використовується в господарській діяльності,
транспортування готової продукції (товарів),
вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних
із виробництвом товарів (виконанням робіт,
наданням послуг).
По-друге, змінено одну зі ставок оподаткування доходів підприємців, отриманих
протягом календарного року від провадження
господарської діяльності, які визначаються
п. 167 ПКУ.
Так, базова ставка податку на доходи для
«звичайних» підприємців залишилася незмінною та становить 15 %. Платники податку, які
подають податкові декларації за податковий
(звітний) рік, зокрема, згідно зі ст. 177 ПКУ,
застосовують ставку 20 % до частини середньомісячного річного оподатковуваного
доходу, що перевищує десятикратний розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного податкового
року (в 2015 р. — 12 180,00 грн за місяць).
А розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як
сума загальних місячних оподатковуваних
доходів, поділена на кількість календарних
місяців, протягом яких платником податку
було одержано такі доходи у податковому
(звітному) році, за який здійснюється декларування.
ДФСУ в Базі знань (підкатегорія 104.03)
роз’яснює, що «звичайні» підприємці, керуючись п. 177.5 ПКУ, за результатами календарного року подають до контролюючого органу
за місцем своєї податкової адреси податкову
декларацію у строки, встановлені ПКУ для
річного звітного податкового періоду, в
якій зазначають авансові платежі з ПДФО.
А остаточний розрахунок ПДФО за звітний
податковий рік здійснюється підприємцем
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самостійно за даними, вказаними в річній
податковій декларації, з урахуванням сплаченого протягом року податку, на підставі
документального підтвердження факту його
сплати (пп. 177.5.3 ПКУ).
Тому, враховуючи норму п. 167 ПКУ, сума
податку на доходи «звичайного» підприємця,
що підлягає сплаті до бюджету за результатами остаточного розрахунку, визначається
як добуток суми ПДФО із середньомісячного
річного оподатковуваного доходу та кількості
календарних місяців, протягом яких одержано
такі доходи. І ДФСУ уточнює, що до середньомісячного річного оподатковуваного доходу,
який не перевищує десятикратного розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного)
року, застосовується ставка 15 %, а до суми
перевищення — 20 %.

Зміни у сплаті ЄСВ
Підприємці, в т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування, є платниками
ЄСВ (п. 4 частини першої ст. 4 Закону про
ЄСВ) за себе у визначеному порядку.
Відповідно до частини 11 ст. 8 Закону про
ЄСВ ставка ЄСВ для підприємців залишилась
у розмірі 34,7 %. Ставка застосовується до
бази нарахування ЄСВ, визначеної п. 2 та
п. 3 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ,
викладеними в новій редакції.
Пунктом 2 частини першої ст. 7 Закону
про ЄСВ встановлено, що для «звичайних»
підприємців ЄСВ нараховується на суму
доходу (прибутку), отриманого від їхньої
діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО.
І сума ЄСВ не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску за місяць,
у якому отримано дохід (прибуток). Це загалом відповідає нормі, чинній раніше.
Крім того, передбачено, що коли «звичайний» підприємець у звітному році або в
окремому місяці звітного року не отримує
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дохід (прибуток), він має право самостійно
визначити базу нарахування, але не більше
максимальної величини бази нарахування
ЄСВ. Сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, який
визначається як добуток мінімальної заробітної плати та розміру ЄСВ, встановленого
законом на місяць (тобто, в січні-листопаді
2015 р.— по 422,65 грн (1218,00 × 34,7 %)),
і підлягає сплаті щомісяця.
Ця нова суперечлива норма вже прокоментована ДФСУ на офіційному сайті. Зокрема,
зазначається, що «звичайним» підприємцям,
якими у звітному році або окремому місяці
звітного року не було отримано дохід (прибуток), надано право, в разі необхідності
самостійно визначити базу нарахування.
Тобто такі підприємці, за бажанням, із метою збереження страхового стажу в році або
окремому місяці року, в яких ними не було
отримано доходу (прибутку), можуть самостійно визначити базу нарахування ЄСВ. Але
сума ЄСВ не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску та більше
максимальної величини бази нарахування
внеску. Ця норма буде застосовуватися до
доходу (прибутку) за 2015 р.
Те ж саме почали зазначати податкові
органи на місцях: «звичайні» підприємці
мають право за власним бажанням самостійно визначити базу нарахування. І висновок: у 2015 р. фізичні особи, які обрали
для себе загальну систему оподаткування
та не отримували доходу, не зобов’язані
сплачувати ЄСВ за такий період.
Така позиція фіскальних органів, звісно,
є позитивною. Але було б краще вилучити
цю суперечливу норму взагалі.
Для підприємців-спрощенців ЄСВ нараховується на суми, що визначаються такими
платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування
ЄСВ (п. 3 частини першої ст. 7 Закону про
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ЄСВ). Сума ЄСВ у такому разі не може бути
меншою за розмір мінімального страхового
внеску (тобто не менше 422,65 грн за місяць
у січні-листопаді 2015 р.).
Отже, нічого не змінилося: ЄСВ ними
сплачується в 2015 р. обов’язково незалежно від факту отримання доходу. Щоправда, є і пільга: вони звільняються від
сплати ЄСВ за себе, якщо є пенсіонерами
за віком або інвалідами й отримують відповідно до закону пенсію або соціальну
допомогу (п. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ). Такі
особи можуть бути платниками ЄСВ лише
за умови їхньої добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
На підставі абзацу третього частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ єдиний внесок
сплачується:
• підприємцем, який перебуває на загальній системі оподаткування, за календарний
рік до 10 лютого наступного року (тобто за
2015 р. — до 10.02.2016 р.);
• підприємцем на спрощеній системі
оподаткування за календарний квартал, до
20 числа місяця, що настає за кварталом,
за який сплачується ЄСВ (наприклад, за
січень-березень 2015 р. (422,65 × 3) — до
20.04.2015 р.).
І, насамкінець, нагадаємо, що сума коштів, яка виплачується юридичною особою
підприємцю, не є базою нарахування ЄСВ,
якщо виконувані ним роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. В іншому випадку, як зазначає ДФСУ
в Базі знань (підкатегорія 301.03), роботодавець — юридична особа повинен нарахувати
ЄСВ на суму винагороди (доходу) фізичної
особи — підприємця за цивільно-правовим
договором у розмірі 34,7 % та утримати із
суми винагороди ЄСВ у розмірі 2,6 %.
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Ірина ПІСОЦЬКА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

РЕЗЕРВ
відпусток і його
вплив на фінансові
результати
З 2015 р. вся сума нарахованих забезпечень відпусток та
інших виплат, пов’язаних з оплатою праці буде враховуватися
у витратах для обчислення оподатковуваного прибутку за
даними бухгалтерського обліку. Отже правильність визначення резерву відпусток матиме велике значення. В цій статті
розглянуті методи розрахунку резерву на оплату відпусток та
їхній вплив на фінансові результати діяльності підприємства

Методи визначення резерву
відпусток
Для того, щоб нарахування відпускних
не призводило до завищення собівартості продукції та розподілялося між звітними періодами рівномірно, не змінючи фінансові результати, створюється резерв
відпусток.
Детальної методики розрахунку резерву на
оплату відпусток у П(С)БО не передбачено.
Лише зазначено, що суми створених забезпечень у бухгалтерському обліку визнаються
витратами (п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання»).
Але можна виділити два методи визначення
резерву відпусток.
Перший метод викладено в Інструкції
до Плану рахунків у характеристиці субра-
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хунку 471 «Забезпечення виплат відпусток».
Саме цей варіант розрахунку було запропоновано використовувати Міністерством
фінансів України в листах від 09.06.2006 р.
№ 31-34000-20-25/12321, від 24.05.2007 р.
№ 31-34000-10-10/10654, від 29.07.2009 р.
№ 31-34000-20-9/20640. Одночасно зверталася увага на те, що резервувати потрібно
не тільки суму відпускних, але ще й суму
ЄСВ, який нараховується на суму відпускних
(відрахування не резервуються).
Так, резерв відпусток визначається та
нараховується в кінці місяця як добуток
фактично нарахованої заробітної плати
працівникам і коефіцієнта, обчисленого як
відношення річної планової суми на оплату
відпусток до загального планового фонду
оплати праці (приклад 1, с. 66). Сума ЄСВ
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із відпускних резервується аналогічно, із
застосуванням коефіцієнта за формулою:
Кєсв = (100 % + ставка ЄСВ) ÷ 100 %.
І хоча ставка ЄСВ залежить від класу
професійного ризику підприємства, треба
ще враховувати нюанси, пов’язані з працівниками-інвалідами і працівниками з
великою зарплатою (у 2015 р. більш ніж
20 706,00 грн), для яких суму резерву слід
розраховувати окремо як і для кожної категорії працівників, чия зарплата акумулюється на окремих рахунках за кожним видом
витрат.
В Інструкції до Плану рахунків не конкретизовано, за який період береться показник фактично нарахованої заробітної
плати працівників. Логічно, що це має бути
фактично нарахована заробітна плата за
місяць, у якому нараховується резерв. Але

можуть бути варіанти, які не повною мірою
відповідають вимогам Інструкції.
Наприклад, підприємство наказом про
облікову політику може передбачити проведення розрахунку резерву відразу на весь
рік, із щомісячним відображенням в обліку
1/12 частини отриманої суми. В такому випадку як показники нарахованої заробітної
плати з урахуванням ЄСВ беруться дані за
рік — або фактичні за минулий, або планові
на поточний.
Другий метод розрахунку величини
резерву відпусток, викладений у пп. 8.2
Положення про інвентаризацію активів
та зобов’язань, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 02.09.2014
р. № 879 (далі — Положення № 879).
Невикористана кількість днів щорічної
відпустки працівників за розрахунковий

ПРИКЛАД 1

Розрахунок місячного резерву майбутніх витрат на оплату відпусток,
якщо на підпріємстві працює інвалід
В адміністрації працюють семеро працівників, із яких один є інвалідом. Плановий ФОП
підприємства на 2015 р. становить 210 000,00 грн. Середня кількість днів щорічної відпустки — 24 календарних дні на рік. Фактичний ФОП у березні 2015 р. — 17 850,00 грн,
у т. ч. працівнику-інваліду — 2530,00 грн. Підприємству присвоєно 15-й клас професійного
ризику виробництва (ставка ЄСВ — 37 %). Зарплата жодного з працівників не перевищувала максимальну величину бази нарахування ЄСВ. Отже, отримуємо:
1) Середньоденна заробітна плата по підприємству:
210 000,00 355 = 591,55 грн.
2) Планова сума відпусток на рік:
591,55 24 = 14 197,20 грн.
3) Коефіцієнт для нарахування суми резерву:
14 197,20 210 000,00 = 0,0676.
4) Коефіцієнт ЄСВ за працівником-інвалідом:
(100 % + 8,41 %) 100 % = 1,0841.
5) Коефіцієнт ЄСВ за іншими працівніками:
(100 % + 37 %) 100 % = 1,37.
6) Сума резерву на оплату відпусток у березні 2015 р. за працівником-інвалідом:
2530,00 0,0676 1,0841 = 185,41 грн.
7) Сума резерву на оплату відпусток у березні 2015 р. за рештою працівників:
(17 850,00 – 2530,00) 0,0676 1,37 = 1 418,82 грн.
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період (у цьому випадку — місяць) множиться на середньоденну заробітну плату
працівників, яка визначається згідно з п. 7
Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 № 100, шляхом ділення сумарної
заробітної плати за останні перед наданням
відпустки 12 місяців або за менший фактично
відпрацьований період на кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого
періоду (за винятком святкових або неробочих днів, установлених законодавством).
Незважаючи на те що проведення інвентаризації резерву передбачене в межах річної
інвентаризації або в інших випадках, визначених Положенням № 879, за необхідності
можна використовувати вищенаведений
алгоритм на дату балансу, тобто щомісяця
або щокварталу (приклад 2).
Різниця між цими двома методами полягає
в тому, що в першому випадку коефіцієнт
резерву розраховується раз на весь рік на
підставі планових показників оплати праці,
а у другому випадку сума забезпечення визначається винятково на підставі фактичних
показників.
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Вплив резерву на фінансові
результати
Головна роль резервування забезпечень
для відшкодування витрат на виплату відпусток полягає в дотриманні бухгалтерського
принципу нарахування та відповідності доходів і витрат (п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання»
та п. 7 П(С)БО 26 «Виплати працівникам»).
Отже, створення резерву в періоди отримання високих доходів дає змогу «не обтяжувати» фінансові результати витратами
на оплату щорічної відпустки в періоди
одержання низьких доходів.
З 01.01.2015 р. суми створеного резерву
відпусток у податковому обліку, так як і в
бухгалтерському, визнаються витратами.
Це означає, що витрати на оплату відпусток
відображаються не в момент нарахування
(виплати) відпускних, а в момент нарахування забезпечення на оплату відпусток.
Дні відпустки можуть припадати як на
поточний місяць, у якому виплачуються
відпускні, так і на наступний чи наступні місяці. Але для цілей податкового обліку, це вже не має значення, тому що суми

ПРИКЛАД 2

Розрахунок місячного резерву майбутніх витрат на оплату відпусток,
виходячи із залишку днів відпустки
Розрахуємо суму резерву відпусток за березень 2015 р., якщо фактичний ФОП за попередні 12 місяців становив 1 700 000,00 грн. Середня кількість днів щорічної відпустки
для працівників — 24 календарних дні на рік. Ставка ЄСВ для підприємства відповідно
до класу професійного ризику виробництва — 38 %.
1) Середньоденна заробітна плата становить:
1 700 000,00 355 = 4788,73 грн.
2) Кількість календарних днів відпустки, що припадають на місяць:
24 12 = 2 дні.
3) Коефіцієнт ЄСВ:
(100 % + 38 %) 100 % = 1,38.
4) Сума забезпечення:
4788,73 2 1,38 = 13 216,89 грн.
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нарахувань за час відпусток та їх фактичні
виплати не розподілятимуть пропорційно
часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.
Оціночне зобов’язання щодо оплати відпусток формується з дати виникнення у
працівників права на оплачувані відпустки та
щомісяця змінюється. В міру, як виникатиме
право працівників на дні відпустки, воно
збільшується, а в міру, як надаватиметься
відпустка та виплачуватимуться відпускні, —
зменшується.
І далі кожен місяць підприємство буде
нараховувати резерв, помноживши суму
фактичних витрат на оплату праці та на
отриманий відсоток. Дані відрахування враховуються в складі витрат на оплату праці
відповідних категорій працівників для розрахунку податку на прибуток підприємства.
Тому, щоб реально відображати результати своєї діяльності, підприємству потрібно
обрати точний спосіб визначення резерву
відпусток, адже під час застосування описаних методів можуть бути різні варіанти
вибору даних для розрахунку.
Наприклад, якщо підприємство, в якого
кількісний склад працівників і розміри заробітної плати постійно змінюються, для
розрахунку загального річного планового
фонду оплати праці використовуватиме
як планові показники з урахуванням ЄСВ
фактично нараховану заробітну плату та
нараховані відпускні за попередній рік,
то отримає суму резерву, яка не відповідатиме реальним витратам на оплату відпусток. У свою чергу це призведе до неправильного визначення витрат і як резуль-
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тат — заниження або завищення податку
на прибуток.
Аналогічний наслідок буде, якщо на підприємстві, у якого жодних істотних змін обсягів або структури виробництва та бізнесу
не передбачається, брати фактичну кількість
працівників та їхніх окладів, тарифів, систем
преміювання, норм виробітку згідно зі штатним розписом і запланованим зростанням
або зниженням цих показників.
Тому для підприємств із коливаннями
через сезонність діяльності краще використовувати фактичні дані з урахуванням
планів щодо переорієнтації або розширення
(звуження) бізнесу. Адже такий підхід дає
змогу точніше визначити резерв відпусток.
А для невеликих підприємств із постійними показниками діяльності оптимальним
варіантом стане використання даних за
попередній рік.
За можливості для того щоб розрахунок
був максимально реальним, він має проводитися за участю не тільки бухгалтерії, а
і планово-економічного відділу, кадрової,
технічних і виробничих служб.
Наприклад, кадрова служба складає на початку року графік відпусток на поточний рік,
у якому можна передбачити не тільки місяць
(дату) початку відпустки, а і її тривалість для
конкретного працівника, тоді інформація про
кількість днів відпусток буде ще точнішою.
У будь-якому разі прийнятий спосіб резервування, граничну суму та щомісячний
відсоток відрахувань у цей резерв підприємство обирає самостійно з урахуванням
чинного законодавства та фіксує в наказі
про свою облікову політику.
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СТРАХОВІ
премії та виплати
у ф. № 1ДФ
На сторінках нашого журналу вже розглядалися питання
пенсійного та медичного страхування. Цього разу ми розкриємо
деякі аспекти обов’язкового страхування працівників і страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. А також висвітлимо питання відображення
страхових премій і виплат у ф. № 1ДФ

Відносини сторін за договорами
страхування
Медичне страхування
Медичне страхування — це страхування на
випадок втрати здоров’я з будь-якої причини.
У медичному страхуванні не передбачається
ризик смерті або дожиття до певного віку чи
до закінчення терміну дії договору.
Страхувальниками можуть бути дієздатні
фізичні особи (в разі добровільного страхування) або юридичні особи (роботодавці — вони і є
платниками страхових внесків). Застрахованими є фізичні особи (працівники) з обмеженням
або без обмеження віку. Вигодонабувачами
страхових виплат можуть бути одна або кілька
фізичних, юридичних осіб (працівники, спадкоємці, медичні заклади в разі відшкодування
попередньо оплаченого лікування).
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Пенсійне страхування
За умовами пенсійного страхування страхувальники та застраховані особи такі ж, як
і в медичному страхуванні.
Вигодонабувачами страхових сум у разі
смерті застрахованої особи (працівника)
можуть бути одна або кілька фізичних, юридичних осіб.
Умовами договору страхування може
бути передбачено, що за життя застрахованої особи вона особисто отримує додаткову
пенсію, а в разі її смерті — визначений нею
вигодонабувач.

Обов’язкове страхування
працівників
Обов’язкове страхування працівників
здійснюється не тільки роботодавцем, а
й державою. Перелік видів обов’язкового
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страхування визначений у ст. 7 Закону України
«Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР.
На сьогодні існують 46 видів обов’язкового страхування, наприклад, особисте
страхування медичних і фармацевтичних
працівників (крім тих, які працюють в
установах і організаціях, що фінансуються
з Державного бюджету України) на випадок
інфікування ВІЛ під час виконання ними
службових обов’язків тощо.
Залежно від того, хто виступає страхувальником, обов’язкове страхування поділяється
на державне та недержавне.
Страхувальниками та платниками страхових внесків у системі обов’язкового страхування для працюючого населення є роботодавці. Застраховані особи — це громадяни,
на користь яких укладаються договори страхування, та які є отримувачами страхових виплат.

Страхування цивільної
відповідальності
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів на території України
здійснюється на основі Закону України «Про
обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників транспортних
засобів» від 01.07.2004 р. № 1961-IV (далі —
Закон № 1961).
Страхувальниками можуть бути дієздатні
фізичні особи або юридичні особи — роботодавці, яким належить наземний транспортний засіб, та які уклали із страховиками
договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду,
заподіяну життю, здоров’ю, майну третіх
осіб під час його експлуатації.
Отримувачами страхових виплат можуть
бути:
• потерпілі (відшкодування третім особам нанесеної шкоди);
• спадкоємці (у випадку загибелі застрахованої особи або третьої особи);
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• спеціалізовані станції технічного обслуговування (підприємці та юридичні особи),
які здійснювали ремонт автомобіля;
• підприємства-страхувальники (у випадку фізичного знищення транспортного
засобу).

Відображення страхових внесків
і виплат у ф. № 1ДФ
Основні аспекти відображення страхових
внесків і виплат у ф. № 1ДФ наводимо в таблиці. Зауважимо, що під «підприємством»
слід розуміти роботодавця, а під «страховиком» — страхову компанію.
Далі розкриємо основні аспекти заповнення ф. № 1ДФ з урахуванням останніх
змін у законодавстві та питань із практики
їх застосування.
У графі 3а «Сума нарахованого доходу»
ф. № 1ДФ згідно з п. 3.2 Порядку заповнення
та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку,
і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 13.01.2015 р. № 41, нарахований дохід
відображається повністю, без вирахування
ПДФО, суми ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду (у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових
внесків до недержавного пенсійного фонду,
які сплачуються за рахунок зарплати працівника), суми ПСП (за її наявності).
У графі 3 «Сума виплаченого доходу»
ф. № 1ДФ відображається сума фактично
виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
Якщо доходи нараховуються та виплачуються вчасно, графи 3а і 3 ф. № 1ДФ будуть
співпадати.
1
Коментар до нового порядку щодо заповнення
ф. № 1ДФ див. на с. 7 цього номера. (Прим. ред.)
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Платник

страховий внесок

Види страхування

страховик

—

підприємство

підприємство

страховик

підприємство

Станція
техоблуговування —
підприємець

Станція
техоблуговування —
юридична особа

третя особа
(постраждалий)

підприємство

працівник

страховик

—

страховик

—

підприємство

Страхування цивільної відповідальності

працівник, спадкоємець

працівник, спадкоємець

працівник

страховик

працівник, спадкоємець,
вигодонабувач
Обов’язкове страхування

підприємство

працівник

Пенсійне страхування

працівник, спадкоємець

медичний заклад

працівник

Податковий агент

Медичне страхування

Отримувач доходу

157

—

151

—

132

128

151

132

122

125

151

—

126

Код ознаки
доходу

у кварталі виплати

—

у кварталі виплати

—

у кварталі нарахування

у кварталі виплати

у кварталі виплати

у кварталі нарахування

у кварталі виплати

у кварталі нарахування

у кварталі виплати

—

у кварталі нарахування
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Медичне страхування
Договір добровільного медичного страхування (ДМС) укладається підприємством
(роботодавцем) на користь фізичних осіб і
не передбачає грошової компенсації ними
вартості страхових полісів.
Згідно з пп. 164.2.16 ПКУ вартість страхового полісу, придбаного підприємством для
найманих працівників або сторонніх фізичних осіб у межах договору ДМС, включається
до складу загального місячного оподатковуваного доходу працівника. Сума податку з
вартості страхового полісу розраховується
за правилами п. 164.5 ПКУ. I оскільки купівля страхового поліса це, по суті, оплата
підприємством страхових послуг, наданих
фізичній особі, то вартість поліса — це дохід працівника в негрошовій формі, тобто
у формі страхової послуги. У податковому
розрахунку дохід у вигляді сплаченого страхового поліса показується з ознакою доходу
«126». Отже, у графах 3а і 3 проставляються
відповідно сума нарахованого доходу, визначена за правилами п. 164.5 ПКУ, і сума
виплаченого доходу у вигляді страхового
поліса. Ці суми будуть однаковими, бо виплачений дохід зазначається не в чистому
вигляді, а з урахуванням податку.
Крім медичного страхування, підприємство-роботодавець може оплачувати добровільні профілактичні медичні огляди, щеплення від хвороб тощо. Витрати підприємства
на оплату медичних послуг для працівників
і сторонніх фізичних осіб обкладаються
ПДФО на підставі норм пп. «е» пп. 164.2.17
ПКУ. Потрібно вести персоніфікований облік
вартості послуг, наданих кожному працівникові або сторонній фізичній особі. Правила
нарахування та сплати ПДФО будуть такими
самими, як і в разі купівлі страхових полісів.
У ф. № 1ДФ у цьому випадку слід вказувати
код ознаки доходу «126».
Якщо ж медичні послуги передбачені
колективним договором як компенсація
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працівникам за виконання ними трудових
функцій згідно зі ст. 142 ПКУ, то їхня вартість
також обкладається ПДФО, але вже як заробітна плата, і відображається у податковому
розрахунку з ознакою доходу «101».

Пенсійне страхування
Відповідно до пп. «в» пп. 164.2.16 ПКУ суми
пенсійних внесків, сплачені роботодавцемрезидентом за свій рахунок за договорами
недержавного пенсійного забезпечення,
що з розрахунку на місяць не перевищують
15 % заробітної плати працівника та не
перевищують п’яти розмірів мінімальної заробітної плати (з 01.012015 р. — 6090 грн),
не оподатковуються ПДФО і у ф. № 1ДФ
відображаються з ознакою доходу «125».
Щодо застосування ознаки доходу «133»
(сума ЄСВ, що вносяться за рахунок роботодавця в розмірах, визначених законом), то ДПАУ
в листі від 12.05.2011 р. № 8882/6/17-0215
роз’яснювала, що суми збору на державне пенсійне страхування, які вносяться за рахунок
коштів роботодавця, в розмірах, визначених
законом, та обліковуються в індивідуальній
картці застрахованої особи (найманого
працівника), до набрання чинності законом
про запровадження перерахування частини
страхових внесків до Накопичувального
фонду у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «133»
не відображаються.

Страхування цивільної
відповідальності
Щодо відображення у ф. № 1ДФ внесків за
цим видом страхування Державна податкова
інспекція у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві 08.10.2013 р. розмістила на
веб-порталі роз’яснення такого змісту.
За пп. 165.1.5 ПКУ до складу загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включаються суми внесків
на обов’язкове страхування інших, ніж збір на
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державне пенсійне страхування, або внески
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. А обов’язковим страхуванням є
страхування, яке здійснюється на виконання
норм законодавчих актів. Так, страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є обов’язковим на підставі вимог
Закону № 1961. Таким чином, суми внесків
на обов’язкове страхування, що сплачуються
підприємством за своїх працівників згідно з
договором про обов’язкове страхування, не
включаються до складу загального місячного
або річного оподатковуваного доходу працівників. Однак у податковому розрахунку за
ф. № 1ДФ суми таких внесків відображаються
з ознакою доходу «132».
Вже не раз виникали запитання щодо того,
хто та як повинен відображати в податковій
звітності суми страхового відшкодування за
ремонт транспортного засобу, перераховані
страховими компаніями безпосередньо СТО.
Відзначимо, що на сьогодні працівниками
ДФСУ це запитання вирішено та надано
роз’яснення: якщо на підставі заяви власника транспортного засобу сума страхового
відшкодування перераховується страховиком-резидентом на поточний рахунок
фізичної особи — підприємця, який буде
ремонтувати пошкоджене рухоме майно,
то у фізичної особи — підприємця виникає
об’єкт оподаткування.
Так, п. 177.8 ПКУ встановлено, що під час
нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від операцій, здійснюваних у
межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт
господарювання, який нараховує (виплачує)
такий дохід, не утримує ПДФО з джерел
виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну
реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта
підприємницької діяльності.
Отже, сума страхового відшкодування,
яка нарахована на користь страхувальника
та перераховується на підставі його заяви
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на поточний рахунок фізичної особи —
підприємця, що буде лише відновлювати
пошкоджене рухоме майно, відображається
страховиком-резидентом у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «157».
Якщо страховик перераховує суми відшкодування безпосередньо третій (постраждалій
особі), а сума страхового відшкодування
перевищує фактичний розмір шкоди, то,
враховуючи норми пп. 165.1.27 ПКУ, такий
страховик-податковий агент утримує від
суми такого перевищення та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою,
визначеною у п. 167.1 ПКУ.

Обов’язкове страхування
працівників
Згідно з пп. «б» пп. 1.1 п. 1 розділу II Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та
165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV
Податкового кодексу України щодо страхових
виплат, страхових відшкодувань, викупних
сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування,
недержавного пенсійного забезпечення,
пенсійного вкладу та довірчого управління,
затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 24.12.2010 р. № 997,
не підлягає оподаткуванню викупна сума,
що не перевищує суму внесених страхових
платежів за договором страхування життя,
іншого, ніж довгострокове.
Якщо ж викупна сума перевищує суму
внесених страхових платежів, то сума перевищення підлягає оподаткуванню ПДФО
на загальних підставах за ставками, визначеними п. 167.1 ПКУ. За пп. 168.1.1 і
ст. 176 ПКУ страхова компанія як податковий агент зобов’язана утримати податок із
суми такого перевищення за ставками 15 %
або 20 % і відобразити зазначені доходи й
утриманий податок у ф. № 1ДФ з ознакою
доходу «151».
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 14.02.2015 №4979/7/99-99-17-03-01-17
Нарахування ЄСВ, якщо зарплата менше мінімальної
Державна фіскальна служба України <...>
повідомляє.
Роботодавці нараховують єдиний внесок на
суму нарахованої зарплати за видами виплат,
які включають основну й додаткову заробітну
плати, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату
праці (ст. 7 Закону про ЄСВ).
Статтею 8 Закону про ЄСВ передбачено,
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. Умовою застосування зазначеної норми є
перебування найманого працівника у трудових
відносинах повний календарний місяць.
У разі звільнення або прийняття працівника на
основне місце роботи протягом місяця, в якому
нарахована заробітна плата за відпрацьований
час не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, сума
єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру.
При нарахуванні заробітної плати (доходів)
фізичним особам з джерел не за основним
місцем роботи ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ,
застосовуються до визначеної бази нарахування
незалежно від її розміру.
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Щодо нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам, які працюють за
сумісництвом (неосновне місце роботи)
Законом про ЄСВ передбачено, що основне
місце роботи — це місце роботи, де працівник
працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його
трудова книжка, до якої вноситься відповідний
запис про роботу.
Відповідно до ст. 48 КЗпП трудова книжка —
це основний документ про трудову діяльність
працівника.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі,
організації усіх форм власності або у фізичної
особи понад п’ять днів, у тому числі осіб, які є
співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних
і тимчасових працівників, а також позаштатних
працівників за умови, якщо вони підлягають
державному соціальному страхуванню.
На осіб, які працюють за сумісництвом,
трудові книжки ведуться тільки за місцем
основної роботи.
Відповідно до Положення про умови роботи
за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства фінансів України, Міністерства
юстиції України від 28.06.1993 р. № 43, (далі —
Положення № 43), сумісництвом вважається
виконання працівником, крім своєї основної,
іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної
роботи час на тому ж або іншому підприємстві,
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в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.
Робота за сумісництвом в трудовій книжці
зазначається окремим рядком. Запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником
або уповноваженим ним органом відповідно до
Інструкції про порядок ведення трудових книжок
на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення
України від 29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція
про трудові книжки).
Оскільки трудова книжка є основним документом про трудову діяльність, а період роботи
за сумісництвом вноситься до неї за бажанням
працівника, то його основним місцем роботи вважається місце роботи, де такий працівник працює
на підставі укладеного трудового договору та де
знаходиться (оформлена) його трудова книжка,
до якої заноситься відповідний запис про роботу.
Враховуючи зазначене, для сумісників базою нарахування єдиного внеску є фактично
нарахована заробітна плата незалежно від її
розміру. При цьому роботодавець має право
отримати від такого працівника (сумісника)
підтвердження про місце основної роботи.
Пунктом 2.7 Інструкції про трудові книжки
передбачено, що у разі необхідності власник
або уповноважений ним орган видає працівникам на їх прохання завірені виписки з трудових
книжок відомостей про роботу.
Додатково повідомляємо, що перелік робіт,
які не є сумісництвом, визначено у додатку до
Положення № 43.
Приклад
Нарахування та утримання єдиного
внеску із зарплати особи, яка працює за
сумісництвом (неосновне місце роботи)
Заробітна плата сумісника в січні 2015 р. —
1100,00 грн.
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою
36,76 % (умовно) у розмірі 404,36 грн (1100,00
36,76 %), утримано єдиний внесок за ставкою
3,6 % у розмірі 39,60 грн (1100,00 3,6 %).
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Щодо нарахування заробітної плати (доходів)
фізичним особам, які працюють за основним
місцем роботи на 0,75 ставки (умовно), де заробітна плата менше мінімальної (1000,00 грн)
Основне місце роботи — це місце роботи,
де працівник працює на підставі укладеного
трудового договору та знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься
відповідний запис про роботу.
Якщо база нарахування єдиного внеску за
місяць менша, ніж розмір мінімальної заробітної
плати, то база для нарахування визначається
як добуток розміру мінімальної заробітної плати
та ставки єдиного внеску, встановленої для
відповідної категорії платника.
Отже, підприємство має нарахувати єдиний внесок виходячи з мінімальної заробітної
плати. При цьому утримання єдиного внеску
із заробітної плати (доходу) найманого працівника здійснюється із фактично нарахованої
заробітної плати (доходу).
Приклад
Нарахування та утримання єдиного
внеску із зарплати особи, яка працює
на підприємстві на 0,75 ставки (основне
місце роботи), заробітна плата — 1000 грн
Заробітна плата у січні 2015 р. за основним
місцем роботи на 0,75 ставки — 1000,00 грн.
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок: нараховано єдиний внесок за ставкою
36,76 % (умовно) у розмірі 447,74 грн (1218,00
36,76 %), утримано єдиний внесок за ставкою
3,6 % в розмірі 36,00 грн (1000,00 3,6 %).
Щодо нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам, які працюють за
суміщенням професій (посад)
Відповідно до ст. 105 КЗпП працівникам, які
виконують на тому ж підприємстві, в установі,
організації поряд зі своєю основною роботою,
обумовленою трудовим договором, додаткову
роботу за іншою професією (посадою) або
обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи,
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провадиться доплата за суміщення професій
(посад) або виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника.
Розміри доплат за суміщення професій
(посад) або виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника встановлюються на
умовах, передбачених у колективному договорі.
Отже, суміщення професій (посад) —
це виконання працівником поряд із своєю
основ ною роботою, визначеною трудовим
договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у межах робочого часу за
основною роботою на одному і тому самому
підприємстві, установі, організації за згодою
працівника, якщо це економічно доцільно та не
призводить до погіршення якості виконуваних
обов’язків.
Слід відрізняти умови роботи за сумісництвом та суміщення професій (посад). Передумовою як для суміщення професій (посад),
так і для сумісництва є наявність у штатному
розписі вакантної посади. За відсутності вакансії суміщення або сумісництво неможливо.
Питання суміщення посад регламентується
Порядком тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства СРСР, затвердженим постановою Верховної Ради України
від 12.09.1991 р. № 1545-XII, у частині, що не
суперечить чинному законодавству.
Також є чинним Порядок та умови суміщення
професій (посад), затверджений постановою
Ради Міністрів СРСР від 04.12.1981 р. № 1145,
п. 15 якого визначено, що на керівників підприємств, установ і організацій, їх заступників,
керівників структурних підрозділів, відділів,
цехів, служб і їх заступників дія цієї постанови
не поширюється, тобто доплати за суміщення
їм не встановлюються.
Отже, для працівників, які виконують на
тому ж підприємстві, в установі, організації
поряд зі своєю основною роботою, додаткову
роботу за іншою професією (посадою), це є
основним місцем роботи.
Відповідно, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної
заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної
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заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який нараховується заробітна плата
(дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої
для відповідної категорії платника.
Приклад
Працівник працює на підприємстві
на 0,75 ставки (основне місце роботи).
На цьому підприємстві він також виконує
обов’язки за суміщенням на 0,25 ставки.
Заробітна плата у січні 2015 р. за основним
місцем роботи на 0,75 ставки — 913,50 грн,
за суміщенням на 0,25 ставки — 325,00 грн
(сумарно нараховано 1238,50 грн)
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок: нараховано єдиний внесок за ставкою
36,76 % (умовно) у розмірі 455,27 грн (1238,50
36,76 %), утримано єдиний внесок за ставкою
3,6 % в розмірі 44,59 грн (1238,50 3,6 %).
Приклад
Працівник працює на підприємстві
на 0,5 ставки (основне місце роботи).
На цьому підприємстві він також виконує
обов’язки за суміщенням на 0,25 ставки
Заробітна плата у січні 2015 р. за основним
місцем роботи на 0,5 ставки — 675,00 грн,
за суміщенням на 0,25 ставки — 325,00 грн
(сумарно нараховано 1000,00 грн)
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою 36,76 %
(умовно) у розмірі 447,74 грн (1218,00 36,76 %),
утримано єдиний внесок за ставкою 3,6 % в
розмірі 36,00 грн (1000,00 3,6 %).
Щодо нарахування заробітної плати (доходів)
фізичним особам, які частину місяця або
повний місяць перебували у відпустці без
збереження заробітної плати
Законом України про відпустки передбачено
такі види відпусток: щорічні, додаткова відпустка у
зв’язку з навчанням, творча відпустка, соціальні відпустки, відпустка без збереження заробітної плати.
Умови надання відпустки без збереження
заробітної плати регламентуються розділом VI
Закону про відпустки.

25.02.2015 13:40:59

№ 3 (104) март 2015

Відпустки без збереження заробітної плати
є двох видів:
що надаються в обов’язковому порядку у
випадках, передбачених ст. 25 Закону;
за згодою між працівником і роботодавцем
(ст. 26 Закону про відпустки).
У першому випадку роботодавець зобов’язаний
надати відпустку працівнику, якщо в ній виникла
необхідність, у другому — має право вибору.
Статтею 26 Закону про відпустки визначено,
що відпустка без збереження заробітної плати
може надаватися у зв’язку із сімейними обставинами та іншими причинами на строк, обумовлений угодою між працівником і роботодавцем,
але не більше 15 календарних днів на рік. Роботодавцю та працівнику необхідно дійти до згоди
щодо можливості надання та тривалості такої
відпустки. Тобто одного бажання працівника не
є достатньо. Перелік підстав для надання такої
відпустки законодавством не визначено, тому
рішення залежить від роботодавця (беруться
до уваги конкретні обставини).
Якщо база нарахування єдиного внеску
не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід)
у працівника, який перебуває у відпустці без
збереження заробітної плати, то 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.
Додатково повідомляємо, що надання відпустки без збереження заробітної плати більшої
тривалості, ніж передбачено законодавством,
є порушенням законодавства про працю, і
роботодавець може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.
Приклад
Працівник працює на підприємстві
за основним місцем роботи неповний місяць,
оскільки частину місяця перебував у відпустці
без збереження заробітної плати
Заробітна плата у січні 2015 р. за основним
місцем роботи становить 1100 грн (неповний
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місяць). Нараховуємо та утримуємо єдиний
внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою
36,76 % (умовно) у розмірі 447,74 грн (1218,00
36,76 %), утримано єдиний внесок за ставкою
3,6 % в розмірі 39,60 грн (1100,00 3,6 %).
Приклад 2: працівник оформлений на підприємстві за основним місцем роботи та повний
місяць перебуває у відпустці без збереження
заробітної плати.
У такому разі єдиний внесок не нараховується та не утримується, оскільки відсутня база
нарахування єдиного внеску.
Щодо нарахування заробітної плати (доходів)
фізичним особам, які частину місяця або повний місяць у зв’язку з хворобою (тимчасовою
непрацездатністю) перебували на лікарняному.
Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою
дитиною) за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
мають особи, які є застрахованими в системі
загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням.
У разі захворювання чи травми на весь
період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення групи
інвалідності медико-соціальною експертною
комісією (МСЕК) видається листок непрацездатності, що обраховується в календарних днях.
Пунктом 1.3 Інструкції про порядок видачі
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров’я України від
13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455),
передбачено, що листок непрацездатності
видається, зокрема, громадянам України,
іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в
установах і організаціях незалежно від форм
власності та господарювання або у фізичних
осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних
представництвах та консульських установах.
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Порядок та умови видачі, продовження та
обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, здійснення
контролю за правильністю їх видачі визначено
Інструкцією № 455.
Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності (лікарняного) оплачуються за рахунок
роботодавця. Лікарняні за всі наступні дні
оплачуються за рахунок Фонду соціального
страхування на випадок тимчасової втрати
працездатності (допомога по тимчасовій непрацездатності).
Обов’язок нарахування єдиного внеску
з мінімальної заробітної плати за основним
місцем роботи також передбачено і у разі, коли
працівник працював неповний місяць (перебував на лікарняному, у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами):
для працівника (за основним місцем роботи), який відпрацював частину місяця, а іншу
частину перебував на лікарняному, де загальна
сума нарахованого доходу (сума заробітної
плати за відпрацьований час та лікарняного)
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, тобто виникає необхідність
донарахування до мінімальної заробітної плати;
для працівника (за основним місцем роботи),
який перебував на лікарняному повний місяць
(наприклад, з 01.01.2015 р. по 31.01.2015 р.), у
якому сума нарахованого лікарняного менше за
мінімальний розмір заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується
заробітна плата (дохід), єдиний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), та ставки
єдиного внеску, встановленої відповідно до ст. 8
Закону про ЄСВ (1218,00 33,2 %);
Голова

ZP_3_2015_2_1.indd 78

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

для працівника (за основним місцем роботи),
у якого початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, єдиний внесок, у місяці
початку лікарняного, нараховується за фактично
відпрацьований час, оскільки загальна сума
доходу ще не є відомою. Якщо після розподілу
лікарняного (суми допомоги по тимчасовій непрацездатності відносяться до того місяця, за
який вони нараховані) загальний дохід за місяць
становить менше мінімального розміру, то 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.
Крім цього, вимоги щодо нарахування єдиного внеску не менше мінімального розміру
не стосуються:
винагород за договорами цивільно-правового характеру;
заробітної плати з джерела не за основним
місцем роботи;
заробітної плати працівника інваліда, який
працює на підприємстві, установі або в організації, де застосовується ставка 8,41 %;
заробітної плати працівників підприємств
та організацій всеукраїнських громадських
організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ
та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не
менш як 50 % загальної чисельності працюючих,
і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів,
становить не менш як 25 % та суми витрат на
оплату праці встановлюється у розмірі 5,3 %.
визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону
про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску;
заробітної плати працівників підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів,
в яких кількість інвалідів становить не менш
як 50 % загальної чисельності працюючих, і за
умови, що фонд оплати праці таких інвалідів
становить не менш як 25 % та суми витрат на
оплату праці встановлюється у розмірі 5,5 %
визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону
про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску для
працюючих інвалідів.
І. О. Білоус
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ
c. 79

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці ДФCУ
Справляння військового збору
з деяких видів доходів
Чи підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді
додаткового блага, визначеного
пп. 164.2.17 ПКУ?
Згідно з пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу
10 розділу XX Податкового кодексу України (далі — ПКУ) об’єктом
оподаткування збором є доходи, визначені
ст. 163 ПКУ. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку включається, зокрема, дохід, отриманий платником податку як додаткове
благо, крім випадків, передбачених ст. 165
ПКУ (пп. 164.2.17 ПКУ).
Таким чином, доходи у вигляді додаткового
блага, визначені пп. 164.2.17 ПКУ, підлягають оподаткуванню військовим збором за
ставкою 1,5 %.
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Чи є об’єктом оподаткування військовим збором виплати у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності?
Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у
формі матеріального забезпечення,
яке повністю або частково компенсує втрату
заробітної плати (доходу), в разі настання в
неї одного зі страхових випадків, визначених
указаною статтею.
Враховуючи наведене, виплати за листками непрацездатності (оплата перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця та допомога
по тимчасовій непрацездатності) з метою
оподаткування військовим збором прирівнюються до заробітної плати.
Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума соціальної
допомоги по вагітності та пологах?
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Відповідно до п. 163.1 ПКУ об’єктом
оподаткування військовим збором
резидента є загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід, до складу
якого включаються доходи, перелік яких
визначено пп. 164.2.1–164.2.19 ПКУ. Крім
того, до переліку включаються інші доходи,
крім указаних у ст. 165 ПКУ, передбачені
пп. 164.2.20 ПКУ.
Згідно з пп. 165.1.1 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку не включається
сума допомоги по вагітності та пологах,
яку отримує платник податку з бюджетів і
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
Оскільки сума соціальної допомоги по
вагітності та пологах, яку отримує платник податку з бюджетів і фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, не включається до його загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу, така сума не підлягає оподаткуванню
військовим збором.
Як перераховується до бюджету військовий збір юридичною особою,
яка має відокремлені підрозділи?
Юридична особа перераховує військовий збір, як за себе, так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до
бюджету за своїм місцезнаходженням. Суми
військового збору, нараховані уповноваженим відокремленим підрозділом, перераховуються до бюджету за місцезнаходженням
такого відокремленого підрозділу.
Чи є об’єктом оподаткування військовим збором сума дивідендів,
нарахована на користь фізичної
особи?
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Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені
ст. 163 ПКУ. Відповідно до п. 163.1
об’єктом оподаткування резидента (нерезидента) є загальний місячний (річний)
оподатковуваний дохід, до якого згідно з
пп. 164.2.8 ПКУ включаються «пасивні доходи» (крім зазначених у пп. 165.1.41 ПКУ).
Під терміном «пасивні доходи» для цілей
цього розділу слід розуміти, зокрема такі
доходи як дивіденди (пп. 167.5.3 ПКУ).
Оскільки дивіденди, нараховані на користь
фізичних осіб — резидентів (нерезидентів),
включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, такий
дохід підлягає оподаткуванню військовим
збором за ставкою 1,5 %.
Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума орендної плати, що
виплачується за договором оренди
нерухомого (рухомого) майна?
Об’єктом оподаткування збором є
доходи, визначені ст. 163 ПКУ. До
загального місячного (річного) доходу платника податку, включаються, зокрема, суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку
за умовами цивільно-правового договору
(п.164.2.2 ПКУ), та дохід від надання майна
в лізинг, оренду або суборенду (строкове
володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ПКУ
(пп. 164.2.5 ПКУ).
Таким чином, сума орендної плати, що
виплачується за договором оренди рухомого
(нерухомого) майна, підлягає оподаткуванню
військовим збором на загальних підставах.
Відповіді на запитання з Інформаційнодовідкового ресурсу «ЗІР» категорія 132.02
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Сегодня в рубрике:

Заполняем обратную сторону
листка нетрудоспособности: даты,
дни и периоды
c. 81
Социальное страхование:
работаем по-новому

c. 88

Ольга САРАЖИНСЬКА,
завідувач фінансовим відділом — головний бухгалтер
Лівобережної міжрайонної виконавчої дирекції Київського
міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності

ЗАПОВНЮЄМО
зворотний бік
лікарняного листка:
дати, дні та періоди
Чимало нововведень стосуються сфери державного соціального страхування. Зокрема, передбачено запровадження
електронного реєстру листків непрацездатності як системи
накопичення. Наскільки нововведення полегшать чи ускладнять роботу членам комісій із соціального страхування та
бухгалтерам — покаже час. Але до моменту впровадження
цієї системи будемо ще користуватися паперовими бланками
листків непрацездатності. Тож продовжимо нашу тему щодо
їх перевірки та заповнення
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одному з попередніх номерів журналу
«Заработная плата» (№ 12/2014, с. 91)
ми розглядали покроковий алгоритм
заповнення зворотного боку листка непрацездатності. В цій статті акцентуємо
увагу на заповненні дат, днів і періодів на
зворотному боці листка непрацездатності.
Але оскільки вони тісно пов’язані з датами
та днями, що зазначаються на лицьовому
боці, то розпочнемо з них.

Реквізити лицьового боку листка
непрацездатності
Реквізит «Виданий»
Згідно з п. 2.5 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455), листок непрацездатності в
разі захворювання, травми, в т. ч. побутової,
видається в день установлення непрацездатності, незалежно від того, чи є цей день
робочим, чи вихідним для працівника, крім
випадків лікування в стаціонарі.
Пунктом 2.6 Інструкції № 455 передбачено, що особам, які звернулися за медичною
допомогою та визнані непрацездатними
після завершення робочого дня, листок
непрацездатності може видаватись, за їхньою згодою, з наступного календарного
дня. Особам, направленим фельдшером
здоровпункту під час робочої зміни до лікувально-профілактичного закладу, листок
непрацездатності видається з моменту
звернення у здоровпункт у разі визнання
їх тимчасово непрацездатними (п. 2.7 Інструкції № 455). Якщо працівник звертався
в здоровпункт у нічну зміну, видається
листок непрацездатності з часу звернення
у здоровпункт до закінчення робочої зміни.
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В разі направлення на консультацію,
обстеження, лікування в лікувально-профілактичні заклади за межі адміністративного району, застрахованим особам листок
непрацездатності видається за рішенням
лікарсько-консультаційної комісії на необхідну кількість днів з урахуванням проїзду
відповідно до п. 2.8 Інструкції № 455.
У разі лікування в стаціонарі листок непрацездатності видається в день виписки
зі стаціонарного відділення за весь період
лікування, дата видання листка непрацездатності співпадатиме з другою датою,
зазначеною в рядку «Перебував у стаціонарі
з __ 20__ р. до __ 20__ р.».
За потреби продовження лікування в амбулаторних умовах листок непрацездатності
може бути продовжено на термін до трьох
календарних днів (п. 2.7 Інструкції № 455).

Реквізит «Звільнення від роботи»
Пунктом 3.12 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики
України, Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України від 03.11.2004 р. № 532/274/136ос/1406 (далі — Інструкція № 532), встановлено, що у графі «Звільнення від роботи»
у першому стовпчику «З якого числа» арабськими цифрами вказується дата видання
листка непрацездатності (число, місяць,
рік); у другому стовпчику «До якого числа
включно» дата продовження листка непрацездатності (число та місяць) позначається
літерами; в четвертому стовпчику «Підпис та
печатка лікаря» продовження або закриття
листка непрацездатності підтверджується
підписом і печаткою лікаря.
Якщо листок непрацездатності продовжується в амбулаторних умовах, термін
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лікування записується відповідно до п. 2.2
Інструкції № 455. Також необхідно зазначити
посади та прізвища лікаря, завідувача відділенням або голови лікарсько-консультативної
комісії, які засвідчується їхніми підписами.
В стаціонарному відділенні запис усього
терміну лікування вказується одним рядком
з обов’язковим зазначенням посад і прізвищ
лікаря та завідувача відділенням, що засвідчується їхніми підписами та печатками.
У графі «Стати до роботи» вказують словами число та місяць, коли стати до роботи;
посаду, прізвище лікаря, що засвідчується
його підписом і печаткою закладу охорони
здоров’я «Для листків непрацездатності». В
разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється «Продовжує хворіти»
та зазначається номер нового листка непрацездатності (п. 3.13 Інструкції № 532). Дата
видання наступного листка непрацездатності
у випадку продовження хвороби має бути
наступним календарним днем після закриття
попереднього. В разі смерті у графі «Стати до
роботи» зазначаються «помер» і дата смерті.

Реквізити «Направлений до
МСЕК», «Оглянутий у МСЕК»,
«Висновок МСЕК»
Порядок направлення застрахованої особи на огляд медико-соціальною експертною
комісією (далі — МСЕК) і відображення
його результатів у листку непрацездатності
регулюється розділом четвертим Інструкції № 455. Хворого для огляду до МСЕК направляють лікарсько-консультаційні комісії
лікувально-профілактичних закладів за
місцем проживання або лікування за наявності стійкого чи необоротного характеру
захворювання, а також якщо хворий був
звільнений від роботи протягом чотирьох
місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти
місяців у зв’язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за
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останні 12 місяців, а в разі захворювання
на туберкульоз — протягом десяти місяців
із дня настання непрацездатності.
На МСЕК направляються також інваліди
для переогляду в зв’язку із змінами в стані
здоров’я, працюючі інваліди — для зміни
трудової рекомендації чи внесення доповнень до індивідуальної програми реабілітації
інваліда тощо.
У графі «Направлений до МСЕК» вказується
дата направлення документів на МСЕК, що
підтверджується підписом голови лікарськоконсультативної комісії. У графі «Оглянутий
у МСЕК» зазначають дату огляду хворого. У
графі «Висновок МСЕК» запис засвідчується
підписом голови МСЕК і печаткою МСЕК:
• визнаний інвалідом певної групи та
категорії;
• інвалідом не визнаний, потребує долікування;
• інвалідом не визнаний, працездатний.
У разі визнання хворого інвалідом листок непрацездатності закривається днем
надходження документів хворого на МСЕК,
дата встановлення інвалідності обов’язково
вказується в листку непрацездатності та має
збігатися з днем надходження (реєстрації)
документів у МСЕК.
Особам, не визнаним інвалідами:
• у разі визнання їх працездатними термін
тимчасової непрацездатності закінчується
датою огляду в МСЕК, а у графі «Стати до
роботи» зазначається дата, наступна за
датою огляду в МСЕК;
• у разі визнання їх непрацездатними
листок непрацездатності продовжується
лікарсько-консультаційною комісією лікувально-профілактичного закладу до відновлення працездатності або повторного
направлення до МСЕК.
У разі відмови хворого від направлення
до МСЕК або несвоєчасного прибуття його
на експертизу без поважної причини, факт
відмови або нез’явлення засвідчується позначкою про це в листку непрацездатності.
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Відмова від направлення до МСЕК і нез’явлення без поважної причини на огляд МСЕК
не є підставою для виписки хворого на роботу. Але відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК є порушенням
режиму і, як наслідок, працівники втрачають
право на допомогу по тимчасовій непрацездатності з дня допущення порушення
на строк, що встановлюється рішенням
комісії із соціального страхування підприємства, установи відповідно до частини другої
ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-XIV, у редакції Закону України від 28.12.2014 р. № 77-VІІІ
(далі — Закон про страхування).
Зверніть увагу! На підставі частини другої 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 соціального страхування України 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, установлених законодавством.
Тепер переходимо до розгляду питань
заповнення зворотного боку листка непрацездатності.

Розділ 3 «Призначена допомога»
Продовжуємо заповнювати зворотній
бік листка непрацездатності та розглянемо
порядок заповнення рядків:
«З тимчасової непрацездатності в розмірі
__________ % за _______ робочих (календарних) днів»;
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«З вагітності та пологів у розмірі _____ %
за _________ робочих (календарних) днів».
Розділ 3 «Призначена допомога» заповнює
комісія із соціального страхування підприємства. В разі призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності проставляють
кількість робочих днів за графіком роботи
працівника, які підлягають оплаті за умови
прийняття такого рішення, та розмір виплати
у відсотках від середньої заробітної плати
залежно від страхового стажу працівника
згідно з даними попереднього розділу.
У випадку призначення допомоги по
вагітності та пологах зазначають кількість
календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (включаючи святкові
та неробочі дні); а виплату проводять у розмірі середньої заробітної плати працівниці
незалежно від страхового стажу.
Зверніть увагу! За ст. 24 Закону про
страхування з 01.01.2015 р. допомога по
тимчасовій непрацездатності виплачується
застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:
• 50 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж до трьох років;
• 60 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж від трьох до п’яти років;
• 70 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж від п’яти до восьми років;
• 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж понад вісім років;
100 % середньої заробітної плати (доходу) — таким застрахованим особам:
— особам, віднесеним до 1–4-ї 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;
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• 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 ст. 10 Закону України «Про
донорство крові та її компонентів».
Як бачимо, перелік пільгових категорій
застрахованих осіб залишився без змін,
незважаючи на те що ст. 23, яка визначала
компенсації та пільги громадянам, віднесеним до 4-ї категорії потерпілих від Чорнобильської катастрофи, Законом України від
28.12.2014 р. № 76-VIII виключена із Закону
України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.
№ 796-XII.
Для страхових випадків, що настали у період до 01.01.2015 р., застосовують норми ст. 37 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-ІІІ1,
згідно з якими допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим
особам залежно від страхового стажу в таких
розмірах:
• 60 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж до п’яти років;
• 80 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж від п’яти до восьми років;
• 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж понад вісім років.
1
Такі рекомендації ФСС з ТВП надав у листі від
17.01.2015 р. № 2.4-17-92. (Прим. ред.)
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Тривалість страхового стажу працівника
визначають на день настання тимчасової
непрацездатності. Якщо в період тимчасової
непрацездатності виповнюється стаж такої
тривалості, що дає право на оплату листка
непрацездатності в більшому розмірі, або
навпаки, розмір допомоги працівнику має
бути зменшено, перерахунок не проводиться,
оскільки це не передбачено законодавством.

Розділі 4 «Довідка про заробітну
плату»
Реквізит «Кількість робочих
днів (годин)»
У розділі 4 «Довідка про заробітну плату»
зазначають у разі призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності кількість відпрацьованих робочих днів за графіком роботи
працівника, а у випадку призначення допомоги по вагітності та пологах проставляють
кількість календарних днів у розрахунковому
періоді без урахування календарних днів,
не відпрацьованих із поважних причин, —
тимчасова непрацездатність, відпустка у
зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та шестирічного віку за
медичним висновком.
У разі підсумованого обліку робочого часу
або його обліку в годинах, а також, коли в
місяцях розрахункового періоду, за який
обчислюється середня заробітна плата, або
в періоді, за який виплачується допомога,
встановлено неповний робочий день, визначають середньогодинну заробітну плату,
а в цьому розділі проставляють кількість
відпрацьованих годин.
Якщо страховий випадок настав у перший
день роботи працівника, або в розрахунковому періоді перед настанням страхового
випадку застрахована особа не мала заробітку
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з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами, відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), і
допомогу розраховують, виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу),
встановленої працівнику, то в цьому розділі
слід зазначити лише розмір тарифної ставки
(посадового окладу) на момент настання
страхового випадку.

Переведення
Є в цьому розділі такий реквізит як «При
переведенні під час хвороби на іншу роботу з
«__» ____ 20__ р. до «_» ______ 20__ р. заробітна плата за ___ днів становить ___ грн».
Відповідно до п. 2.13 Інструкції № 455
лікарсько-консультаційною комісією, а якщо
її немає — лікуючим лікарем із дозволу
головного лікаря, може бути призначено
непрацездатному внаслідок професійного
захворювання або захворювання на туберкульоз, тимчасове переведення на іншу
роботу з виданням листка непрацездатності
терміном до двох місяців, рахуючи з першого дня переведення працівника. Згідно зі
ст. 170 КЗпП працівників, які на підставі
медичного висновку потребують надання
легшої роботи, роботодавець зобов’язаний
перевести на таку роботу.
Працівнику, переведеному за медичним
висновком на легшу, але нижчеоплачувану
роботу компенсовують втрату частини заробітної плати (доходу), шляхом надання
матеріального забезпечення з урахуванням
отриманої ним заробітної плати (частина
восьма ст. 22 Закону про страхування). Тобто
розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, обчисленої за загальними правилами,
разом із заробітком на легшій нижчеоплачуваній роботі не має перевищувати його
середньої заробітної плати за попередньою
роботою. Розмір середньої заробітної плати
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за попереднім місцем роботи розраховується,
виходячи з виплат за останні два календарні
місяці роботи, що передують переведенню
(Порядок обчислення середньої заробітної
плати, затверджений постановою КМУ від
08.02.1995 № 100). Якщо ж нову роботу не
було надано працівникові в строк, зазначений
у листку непрацездатності, то за пропущені
через це дні листок непрацездатності оплачується повністю на загальних підставах.
Таким чином, у разі переведення працівника на нижчеоплачувану роботу в цьому
рядку зазначають термін переведення, що
не може перевищувати двох місяців, і нараховану йому заробітну плату для врахування
під час виплати матеріального забезпечення.

Розділ «Належить до виплати»
Реквізит «З якого часу і до якого»
Тут указують цифрами період непрацездатності застрахованої особи, що має співпадати з даними розділу першого зворотного
боку «Не працював з … до …» та розділу
«Звільнення від роботи» на лицьовому боці.

Реквізит «За скільки днів (годин)»
У випадку надання допомоги по тимчасовій непрацездатності вказують кількість
робочих днів, що підлягають оплаті, якщо
призначають допомогу по вагітності та пологах, то зазначають кількість календарних
днів відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами, що має відповідати даним розділу
третього.
В разі підсумованого обліку робочого часу,
обліку робочого часу в годинах, встановлення неповного робочого дня та необхідності
визначення середньогодинної заробітної
плати, в цьому розділі проставляють кількість
відпрацьованих годин.
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Реквізит «Включено до платіжної
відомості за …… місяць 20__ р.»
Частиною першою ст. 32 «Строки розгляду документів, призначення та виплати
матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності» Закону про страхування
передбачено, що документи для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах розглядаються не
пізніше десяти днів із дня їх надходження.
Повідомлення про відмову в призначенні
допомоги із зазначенням причин відмови
та порядку оскарження видається або надсилається працівникові не пізніше п’яти
днів після винесення рішення. В разі прийняття рішення про надання матеріального
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забезпечення для звернення роботодавця
за фінансуванням витрат терміну законодавством не встановлено. Відтак у цьому
рядку зазначається місяць, у якому фактично
нарахована допомога.
Зверніть увагу! Відповідно до частини
п’ятої ст. 32 Закону про страхування матеріальне забезпечення, передбачене цим
Законом, виплачується, якщо звернення
за його призначенням надійшло не пізніше
12 календарних місяців із 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 утриманні2.
2
На цю тему див. статтю на с. 21 цього номера журналу. (Прим. ред.)
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Ольга ГУМЕНЮК,
експерт із питань соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

СОЦІАЛЬНЕ
страхування:
працюємо по-новому
В журналі «Заработная плата» № 2/2015 нами було зроблено
короткий аналіз змін, пов’язаних із соціальним страхуванням.
У цій статті деякі з нововведень проаналізуємо детальніше

Н

агадаємо, що 28.12.2014 р. страхувальники та застраховані особи
отримали під ялинку 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-VІІІ.
Він об’єднав в один два види соціального страхування та запровадив ще кілька
новацій. Чи буде досягнуто ним мети —
виходу заробітної плати з тіні — покаже
час, та робота бухгалтерів і голів комісій
із соціального страхування змінилась уже
зараз. Тож розглянемо практичні аспекти
застосування норм закону в роботі

Перехідний період
Робота Фондів
З 01.01.2015 р. скасовано чинність
Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку
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з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням» від
18.01.2001 р. № 2240 (далі — Закон № 2240).
Натомість викладено в новій редакції Закон
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-ХІV
(далі — Закон № 1105). Фонд соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП) і Фонд соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві (ФСС від НВВ) будуть реорганізовані шляхом злиття в новий фонд — Фонд
соціального страхування.
Пунктом 6 «Прикiнцевих та перехiдних»
положень Закону № 1105 визначено, що до
завершення заходiв, пов’язаних з утворенням
Фонду соцiального страхування України та
його робочих органiв, виконання функцiй
і завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенцiї виконавчi
дирекцiї та їхні робочi органи ФСС від НВВ
і Фонду ФСС з ТВП. І п. 9 чiтко визначено,
що нормативно-правовi та розпорядчі акти
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ФСС від НВВ і Фонду ФСС з ТВП продовжують дiяти до затвердження рiшень Фондом
соціального страхування України.
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Обмеження матзабезпечення
Обмеження розміру допомоги

Виплата матзабезпечення
За страховими випадками, що настали до
31.12.2014 р. включно, матеріальне забезпечення (допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах) надається
згідно з положеннями Закону № 2240. Тобто,
якщо листок непрацездатності видано, наприклад, у грудні 2014 р., а за місцем роботи працівником — надано в січні 2015 р., то він оплачується відповідно до норм Закону № 2240.
Такі роз’яснення надав ФСС з ТВП у листі
від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92.
У випадку стаціонарного лікування працівника, коли листок непрацездатності видають
за весь період стаціонарного лікування під
час виписки (п. 2.9 Інструкції про порядок
видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13.11.2001 № 455), якщо він
датований 2015 р., але період тимчасової
непрацездатності почався у 2014 р. — оплачується відповідно до норм Закону № 2240.
У разі виплати допомоги по вагітності та
пологах робити перерахунок за календарні
місяці відпустки, що припадають на 2015 р.,
неправомірно, оскільки нормативні акти
зворотної дії в часі не мають.
Іноді працівниця замість того, щоб йти
у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, продовжує працювати деякий час
(за згодою роботодавця). Як бути, якщо
листок непрацездатності їй видано у грудні
2014 р., а фактично жінка пішла у відпустку
в січні 2015 р.? В такому разі допомога по
вагітності та пологах надається на підставі
норм Закону № 2240, оскільки страховий
випадок (подія, з настанням якої виникає
право застрахованої особи на матеріальне
забезпечення) настав у 2014 р.
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Для страхових випадків, що настали з
дати набрання чинності Законом № 1105,
допомога по тимчасовій непрацездатності
виплачується залежно від страхового стажу
в таких розмірах, установлених частиною
першою ст. 24:
• 50 % середньої заробітної плати— застрахованим особам, які мають страховий
стаж до трьох років;
• 60 % середньої заробітної плати — застрахованим особам, які мають страховий
стаж від трьох до п’яти років;
• 70 % середньої заробітної плати — застрахованим особам, які мають страховий
стаж від п’яти до восьми років;
• 100 % середньої заробітної плати — застрахованим особам, які мають страховий
стаж понад вісім років;
• 100 % середньої заробітної плати— застрахованим особам, віднесеним до 1–4-ї
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 згідно із Законом України «Про жертви
нацистських переслідувань»; донорам, які
мають право на пільгу, передбачену ст. 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.
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Обмеження суми допомоги
Частиною другою ст. 24 Закону № 1105
передбачено обмеження суми допомоги
по тимчасовій непрацездатності в розрахунку на місяць: не вище розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ.
Тобто максимальний розмір матеріального забезпечен-ня на місяць з 01.01.2015
р до 30.11.2015 р. становить 20 706 грн,
з 01.12.2015 р. до 31.12.2015 р. — 23 426
грн. Тому, нараховуючи допомогу високооплачуваним працівникам, слід бути
особливо пильними. Розглянемо ситуацію
на умовному прикладі (див. приклад 1).

Пільги постраждалим
від Чорнобильської катастрофи
З 01.01.2015 р. Законом України від
28.12.2014 р. № 76-VІІІ було внесено змі-
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ни і до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
28.02.1991 р. № 796-ХІІ. Статтю 23 про пільги
та компенсації громадянам, віднесеним до
четвертої категорії осіб, постраждалих від
Чорнобильської катастрофи, виключено, що
призвело до протиріч із положеннями ст. 24
Закону № 1105. Тож чекаємо на усунення законодавцями цього неузгодження. А поки слід
керуватись роз’ясненнями, наданими листом
ФСС з ТВП від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92,
в якому сказано, що особам, віднесеним до
четвертої категорії осіб, постраждалих від
Чорнобильської катастрофи, пільги щодо
виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної
плати незалежно від стажу та допомоги по
вагітності та пологах за 180 календарних
днів не надаються.
Таким чином, допомога по вагітності та пологах жінкам, віднесеним до чет-

ПРИКЛАД 1

Обчислення суми допомоги з урахуванням
її обмеження максимальним розміром
Оклад директора підприємства — 25 000,00 грн на місяць, страховий стаж — 12 років.
Він захворів 02.03.2015 р., а став до роботи — 01.04.2015 р. Розрахунковий період —
вересень 2014 р. — лютий 2015 р.
За п. 9 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, до обчислення середньої
заробітної плати для обрахунку допомоги включається заробітна плата в межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати, з яких сплачуються страхові внески
до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, тобто не більше
20 706 грн.
Припустимо, що у розрахунковому періоді середньоденна зарплата директора —
1016,81 грн.
Сума допомоги за весь період непрацездатності:
1016,81 грн 21 роб. дн. = 21 353,01 грн.
З урахуванням обмежень, установлених частиною другою ст. 24 Закону № 1105, допомогу по тимчасовій непрацездатності слід виплатити в меншому розмірі, ніж нараховано — 20 706,00 грн.
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вертої категорії осіб, постраждалих від
Чорнобильської катастрофи, за страховими
випадками, що настали після 01.01.2015 р.,
надається на загальних підставах — за 126
календарних днів, тобто за 70 календарних
днів до пологів і 56 календарних днів після
пологів, а в разі ускладнених або багатоплідних пологів видається додатковий листок
непрацездатності на 14 календарних днів.
Слід пам’ятати, що на сьогодні змін до
Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров’я України від
13.11.2001 р. № 455, не внесено, а тому
лікувально-профілактичні заклади продовжують видавати листки непрацездатності
у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам,
віднесеним до четвертої категорії осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи,
на 180 календарних днів.
Тому контроль за правомірністю надання допомоги по вагітності та пологах
жінкам, які мали статус постраждалих від
Чорнобильської катастрофи четвертої категорії, лягає на плечі бухгалтерів і членів
комісій із соціального страхування підприємств та установ.
Якщо за таким страховим випадкам роботодавцем уже отримано фінансування в
поточному році, необґрунтовано витрачені
кошти за 54 календарні дні відпустки буде
доцільно повернути до робочого органу
Фонду, що здійснив фінансування, відповідно до постанови правління ФСС з ТВП
від 22.12.2010 р. № 26 з обов’язковим наданням письмового пояснення. Вимоги до
складання такого письмового пояснення
викладені в п. 7.4 Порядку формування
та подання страхувальниками звітності з
коштів загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, затвердженого
постановою ФСС з ТВП від 18.01.2011 р. № 4.
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Обчислення страхового стажу
Відповідно до частини першої ст. 21 Закону №1105 страховий стаж — це період
(строк), протягом якого особа підлягала
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та за який щомісяця сплачено
нею та роботодавцем або нею ЄСВ у сумі не
меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
До страхового стажу зараховується також
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) як період, за
який сплачено страхові внески в мінімальному розмірі.
Згідно з п. 5 частини першої ст. 1 Закону
про ЄСВ мінімальний страховий внесок —
це сума ЄСВ, що визначається як добуток
мінімального розміру заробітної плати на
розмір внеску, встановлений для відповідної категорії платника, на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), і
підлягає сплаті щомісяця.
В новій редакції Закону про ЄСВ з
01.01.2015 р. змінено порядок нарахування ЄСВ на заробітну плату застрахованих
осіб, нараховану в розмірі, що є меншим за
мінімальний: якщо база нарахування ЄСВ
(крім винагороди за цивільно-правовими
договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на місяць, за який нараховується заробітна
плата (дохід), сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), і ставки
ЄСВ, встановленої для відповідної категорії
платника (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).
Що це значить на практиці? Наприклад,
у лютому 2015 р. працівнику встановлено
режим неповного робочого дня та фактично
нарахована зарплата становить 700,00 грн —
менше встановленого мінімального розміру.
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В такому випадку до страхового стажу буде
зараховано повний місяць, оскільки роботодавець зобов’язаний сплатити ЄСВ у розмірі
не менше мінімального страхового внеску.
Зверніть увагу, що листом від 15.09.2011 р.
№ 323/18/153-11 була висловлена позиція
Міністерства соціальної політики України,
яка полягала в тому, що в разі невиконання
роботодавцем своїх зобов’язань щодо сплати
ЄСВ, працівники мають право на матеріальне забезпечення на підставі закону, але
за частиною першою ст. 21 Закону № 1105
період, за який не сплачено страховий внесок у сумі не менше мінімального, не буде
зарахований до страхового стажу.

Обмеження розмірів допомог
Частиною четвертою ст. 19 Закону № 1105
встановлено нове правило надання матеріального забезпечення працівникам,
які протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку мали страховий стаж
менше шести місяців.
У таких випадках застраховані особи
мають право на матеріальне забезпечення
в таких розмірах:
• допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої зарплати,
але в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної зарплати, встановленої законом
у місяці настання страхового випадку;
• допомога по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованої заробітної плати,
але в розрахунку на місяць не більше двократного розміру мінімальної зарплати та
не менше за розмір мінімальної зарплати,
встановленої законом у місяці настання
страхового випадку.
Зверніть увагу, що в загальних випадках
сума допомоги по вагітності та пологах у
розрахунку на місяць не має перевищувати
розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ і не може бути меншою, ніж
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розмір мінімальної зарплати, встановленої
законом на час настання страхового випадку
(частина друга ст. 26 Закону № 1105).
Зазначена норма застосовується у вигляді
обмеження визначеної за загальними правилами суми допомоги в розрахунку на місяць
для працівників, які на момент настання
страхового випадку не мають сумарного шестимісячного стажу у 12-місячному періоді, що
передує страховому випадку. Страховий стаж
визначається за даними персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Звертатись до органу Пенсійного фонду
України для отримання довідки про підтвердження стажу працівник повинен особисто,
за місцем своєї реєстрації, пред’явивши:
• паспорт,
• довідку про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків
або свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне страхування (п. 3 розділу ІІІ Положення
про реєстр застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, затвердженого
постановою ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1).
Роботодавці мають право отримувати інформацію лише про застрахованих осіб, які
перебувають із ними в трудових відносинах,
і винятково за період перебування особи в
трудових відносинах із ними.
Звісно, якщо в останнього роботодавця,
який нараховує допомогу, застрахована особа,
відпрацювала не менше шести календарних
місяців, і весь цей період повністю зарахований до страхового стажу, то обмеження не
застосовується. Зауважте, що вимоги щодо
безперервності шестимісячного страхового
стажу немає, так само, як і умови щодо відпрацювання шести повних місяців із першого
до першого числа.
Запроваджене обмеження буде застосовано для працівників, уперше прийнятих на
роботу, які стали непрацездатними протягом
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шести місяців роботи, або якщо перед настанням страхового випадку застрахована особа
перебувала у відпустці для догляду за дитиною до шести років, оскільки цей період не
включається до страхового стажу. Розглянемо
ситуацію на конкретному прикладі.
З аналізу прикладу 2 виникає дискусійне
питання: як визначити середньоденну допомогу, розраховану з мінімальної заробітної
плати в разі нарахування допомоги по вагітності та пологах. Двократний розмір мінімальної заробітної плати слід поділити на:
• кількість календарних днів у місяці
настання страхового випадку;
• середньомісячну кількість календарних
днів — 30,44;
• середньомісячну кількість календарних
днів у розрахунковому періоді?
Чіткої відповіді наразі немає, тому слід
зачекати роз’яснень уповноважених органів. І якщо у вас виникла така ситуація, то
краще звернутися до місцевого відділення
ФСС з ТВП.
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Обмеження строку звернення
за матеріальним забезпеченням
Частиною п’ятою ст. 32 Закону № 1105
передбачено граничні строки набуття застрахованою особою або іншим отримувачем допомоги права на матеріальне
забезпечення. Отже, матеріальне забезпечення призначається, якщо звернення за
ним надійшло не пізніше 12 календарних
місяців із 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. Це
положення застосовується, починаючи
з 2015 р., незалежно від дати настання
страхового випадку.
12-місячний строк відлічується від закінчення страхового випадку (тимчасової
непрацездатності, вагітності та пологів),
дня смерті, зазначеного у свідоцтві, першого дня місяця, наступного за тим, у якому

ПРИКЛАД 2

Обчислення суми допомоги з урахуванням обмеження її розміру
Жінка вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку
за медичним висновком 10.11.2014 р. Листок непрацездатності їй видано 23.02.2015 р.
На момент настання страхового випадку її загальний страховий стаж перевищує п’ять
років, але протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку — менше шести
календарних місяців. Посадовий оклад установлено в розмірі 4000 грн.
Розмір середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності — 70 % середньоденної заробітної плати. Розрахунковий період — з 10.11.2014 р. до 31.01.2015 р. Нехай
у розрахунковому періоді жінка відпрацювала всі робочі дні за п’ятиденним графіком.
Отже, середньоденна допомога становитиме:
(3000 грн + 4000 грн + 4000 грн) 58 роб. дн. 70 % = 132,76 грн.
Середньоденна допомога з розрахунку мінімальної заробітної плати, встановленої в
лютому 2015 р.:
1218 20 70 % = 42,63 грн.
Порівняємо середньоденну допомогу з розрахунку фактичної заробітної плати із
середньоденною допомогою, розрахованою з мінімальної заробітної плати. Як бачимо,
у випадку, наведеному в прикладі, тимчасову непрацездатність слід оплачувати з розрахунку мінімальної заробітної плати — 42,63 грн.
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настала страхова подія. Для визначення періоду 12 календарних місяців враховуються
цілі місяці з 1 по 31 (30 або 28 (29) — для
лютого) число1.
Проте досвідчені бухгалтери пам’ятають,
що введені 2007 р. аналогічні обмеження
розмірів допомог, термінів звернення за
призначенням матеріального забезпечення
рішенням Конституційного Суду України від
22.05.2008 р. № 10-рп/2008 були визнані
такими, що не відповідають Конституції
України. Тож не виключено, що така ж доля
спіткає і зазначені обмеження.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

• органів дихання (хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів);
• після оперативних втручань із приводу
онкологічних захворювань;
• для оздоровлення вагітних та осіб, які
постраждали під час ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи.
На жаль, кризовий час унеможливлює
надання таких соціальних послуг як санаторно-курортні путівки, путівки до дитячих
оздоровчих закладів, дитячі новорічні подарунки, а також часткове фінансування
санаторіїв-профілакторіїв, дитячо-юнацьких
спортивних шкіл.

Соціальні послуги
Відповідальність страхувальників
Статтею 29 Закону № 1105 залишено право застрахованих осіб на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних
закладів після перенесених захворювань або
травм коштом Фонду соціального страхування
лише за наявності медичних показань. Поки,
як і раніше, підставою для надання такої послуги є належним чином оформлена довідка
для отримання путівки до реабілітаційного
відділення санаторно-курортного закладу
за рахунок коштів ФСС з ТВП. Довідка заповнюється за основним місцем роботи та
дійсна протягом місяця.
Відновлювальне лікування на санаторнокурортному етапі показане для реабілітації
після таких захворювань:
• серцево-судинної системи (після перенесеного гострого інфаркту міокарда, нестабільної стенокардії, гіпертонічної хвороби);
• нервової системи (післяінсультний
стан);
• органів травлення (після оперативних
втручань);
• органів зору (для хворих на глаукому);
• опікової хвороби;
1
На цю тему див. статтю на с. 21 цього номера журналу. (Прим. ред.)
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Згідно зі ст. 15 Закону № 1105 відповідальність страхувальників за порушення використання страхових коштів залишилась без змін:
• відшкодування в повному обсязі неправомірно витрачених страхових коштів
та/або вартості наданих із порушеннями
соціальних послуг;
• накладення штрафу в розмірі 50 %
такої суми;
• накладення штрафу в розмірі 10 % несвоєчасно повернутих або повернутих не в
повному обсязі страхових коштів;
• нарахування пені в розмірі 0,1 % на
суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і
штрафних санкцій, розрахованої за кожний
день прострочення платежу.
Органи ФСС з ТВП наразі дiють у межах
Закону № 1105 і на пiдставi чинних нормативно-правових актiв Фонду.
У зв’язку з численними зверненнями з
приводу правомірності накладення адмiнiстративних штрафiв за несвоєчасне подання або неподання встановленої звiтностi,
подання недостовiрної звiтностi щодо використання страхових коштiв нагадаємо,
що вiдповiдно до ст. 8 Кодексу України про
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адмiнiстративнi правопорушення (далі —
КпАП) особа, яка вчинила адмiнiстративне
правопорушення, пiдлягає вiдповiдальностi
згідно із законом, що дiє пiд час і за мiсцем
вчинення правопорушення.
Так, наразі за ст. 24411 КпАП органи
ФСС з ТВП розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов’язанi з порушенням законодавства про загально-обов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням (ст. 1655).
Вiд iменi ФСС з ТВП розглядати справи про
адмiнiстративнi правопорушення та накладати адмiнiстративнi стягнення мають право
керiвник виконавчої дирекцiї Фонду, його
заступники, керiвники виконавчих дирекцiй
вiддiлень Фонду в областях, мiстах Києвi та
Севастополі, їхні заступники, керiвники районних, мiжрайонних, мiських, районних у
мiстах виконавчих дирекцiй вiддiлень Фонду.
Згiдно із 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-VІІІ з 01.04.2015 р. зазначена стаття
буде виключена.
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Отже, наразі робочi органи ФСС з ТВП
мають право розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення в межах Закону № 1105 вiд iменi Фонду соцiального
страхування з тимчасової втрати працездатностi та застосовувати адмiнiстративнi
штрафи за несвоєчасне подання або неподання встановленої звiтностi, подання
недостовiрної звiтностi щодо використання
страхових коштiв на пiдставi чинних норм
КпАП.
До відома
В зв’язку з прийняттям Правлінням Національного банку України
постанови «Про віднесення ПАТ «КБ
«Надра» до категорії неплатоспроможних» від 05.02.2015 р. № 83
робочими органами ФСС з ТВП припинено обслуговування страхових
коштів у цій банківській установі.
Перераховуючи накладені штрафні
санкції та повертаючи надлишково
замовлені кошти на надання матеріального забезпечення, уточнюйте
нові банківські реквізити.

Що нового

Чи можна в листку непрацездатності дописати стаж вручну
Новою редакцією Закону України «Про
соціальне страхування» передбачено виплату
допомоги по тимчасовій непрацездатності особам
зі страховим стажем до трьох років у розмірі 50 %
середньої зарплати (доходу), від трьох до п’яти —
60 %. Технічним описом листка непрацездатності
не передбачено текст «до 3 років», «від 3 до
5» щодо страхового стажу в третій частині
зворотного боку листка. Оскільки п. 8 розділу
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VІІ «Прикінцевих та перехідних положень»
Закону України від 28.12.2014 р. № 77-VІІІ
визначено, що до приведення законодавства
України у відповідність із цим законом закони та
інші нормативно-правові акти застосовуються
в частині, що не суперечить цьому закону.
Таким чином дописування на звороті листка
непрацездатності страхового стажу «до 3 років»,
«від 3 до 5» не буде вважатися помилкою.
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КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТЕ

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
29

30
31

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні
дні — 31
Робочі дні — 21
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 1 (8)
Кількість днів,
робота в які не
проводиться — 10

40-годинному
робочому тижні — 168,0
39-годинному
робочому тижні — 163,8
36-годинному
робочому тижні — 151,2

Березень 2015 р.
2 березня, понеділок
Закінчується строк сплати:
• єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за січень 2015 р.
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за
січень 2015 р.
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу, за січень 2015 р.

6 березня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам
статистики: Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна))
за лютий 2015 р.

підприємницької діяльності (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування)

20 березня, п’ятниця
Закінчується строк сплати: єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування з доходу за лютий 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 до органів доходів і
зборів (ф. № Д4 (місячна)) за лютий 2015 р.

30 березня, понеділок
13 березня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• авансових платежів з податку на доходи
фізичних осіб фізичними особами — суб’єктами
підприємницької діяльності;
• авансових платежів єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне с оціальне
страхування фізичними особами — суб’єктами

Закінчується строк сплати:
• єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за лютий 2015 р.
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за лютий 2015 р.
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу, за лютий 2015 р.
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