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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

1

За травень звітність з ЄСВ
слід подати за новою формою.
І в цьому номері журналу ми
публікуємо новий порядок її
формування та методику заповнення окремих таблиць звітності (с. 86). Суттєвих змін, як
завжди, зазнала таблиця 6. Та
ви легко впораєтеся з нею, якщо
ознайомитеся з коментарями
щодо її заповнення (с. 66).
Одне спрощують, інше
ускладнюють. Схоже, податківці вже остаточно заплутали
всіх і заплуталися самі у питаннях справляння ЄСВ і ПДФО із
середньої зарплати мобілізованих працівників. У 2014 р.
із середньої зарплати ЄСВ і ПДФО треба було утримувати,
тому що не було урядового порядку виплати компенсації.
У 2015 р. такий порядок з’явився, але виявилося, що з
метою оподаткування доходи, отримані мобілізованими
працівниками у вигляді суми середнього заробітку та
компенсаційної виплати з бюджету в межах середнього
заробітку слід розглядати окремо, оскільки «види таких
доходів є різними» (с. 4).
Податківців можна зрозуміти. Але хто пояснить логіку
тих, хто розробляв Порядок № 105? Мало написати, що
компенсація має виплачуватися у строки виплати зарплати,
потрібно щоб вона і підприємствам надходила раніше, ніж
ці строки настають. Отак і живемо. Від випадку до випадку.
А кажуть, що восени нас знову чекає чергова глобальна
податкова реформа…
А тим часом до Податкового кодексу вносяться «дрібні»
зміни, які мають покращити умови ведення бізнесу. Серед
таких змін — збільшення бази для застосування ставки
ПДФО в розмірі 15 % до 17 мінімальних зарплат. Як тільки
закон буде опубліковано, з наступного місяця ПДФО будемо
утримувати по-іншому. Тому слідкуйте за новинами, щоб
не проґавити цей момент. Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Нова звітність з ЄСВ
Затверджено Порядок формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, який визначає нові форми звітності
з ЄСВ і порядок їх заповнення та подання. Звітність за новою формою
слід подавати вперше в червні за травень 2015 р. Текст порядку та
коментарі до його застосування див. на с. 66 цього номера.

Наказ від 14.04.2015 р.
№ 435

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Середній заробіток і його компенсація мобілізованим
Лист від 24.04.2015 р.
№ 8720/6/99-99-17-03-03-15

Проаналізувавши нормативні акти з питань мобілізації працівників та їх соціального захисту, ДФСУ дійшла висновку, що «з метою
оподаткування доходи, отримані працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,
у вигляді суми середнього заробітку та компенсаційної виплати з
бюджету в межах середнього заробітку, встановлені ст. 119 КЗпП,
слід розглядати окремо, оскільки види таких доходів є різними».
Інакше кажучи, якщо не хочете платити ЄСВ і ПДФО — чекайте
на компенсацію.

Застосування понижуючого коефіцієнта для виплати авансу
Лист від 28.04.2015 р.
№ 15273/7/99-99-17-03-01-17

Повідомляється, що якщо платником за звітний місяць виконані
умови застосування понижуючого коефіцієнта, то і застосування
коефіцієнта до ставки ЄСВ для нарахування та виплати зарплати
за першу половину звітного місяця буде правомірним. Якщо ж під
час остаточного розрахунку виявиться, що умови для застосування
понижуючого коефіцієнта не виконані, то застосування зниженої
ставки до авансових внесків не є правомірним і тягне накладення
фінансових санкцій. Нагадаємо, з листами ДФСУ щодо умов застосування понижуючого коефіцієнта з прикладами можна ознайомитися в журналі «Заработная плата» № 5/2015, с. 79.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Гарантії працівникам, призваним на строкову службу
Державна інспекція з питань праці на офіційному сайті роз’яснила,
що п. 3 ст. 36 КЗпП передбачено підставу для припинення трудового договору в разі призову або вступу працівника чи підприємця
на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову)
службу, крім призову працівника на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, але не більше року. Через
те що в Указі Президента України «Про часткову мобілізацію» немає
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умов, передбачених частиною другою ст. 39 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу», то в разі призову працівника на строкову військову службу трудовий договір розривається
на підставі п. 3 ст. 36 КЗпП.

Право на допомогу для догляду за дитиною
Лист від 09.04.2015 р.
№ 357/5/75-15

Повідомляється, що із ст. 179 КЗпП і ст. 18 Закону про відпустки
виключено положення про те, що за особами, які перебувають у
відпустці для догляду за дитиною та працюють на умовах неповного робочого часу, зберігається право на допомогу до досягнення
дитиною трирічного віку. Тому в разі працевлаштування отримувача
(або виходу на роботу, в т. ч. на умовах неповного робочого часу або
вдома) виплата допомоги в розмірі 130 грн припиняється. Але ми не
розуміємо, чому Мінсоцполітики допомогу при народженні дитини
прирівнює до допомоги по догляду за дитиною, яку з 01.07.2014 р.
уже не виплачують.

Надання щорічних додаткових відпусток
Лист від 31.10.2013 р.
№ 135/13/82-13

Повідомляється, що працівникам, зайнятим в умовах, передбачених Списком 2, менше половини робочого часу, щорічна додаткова
відпустка за особливий характер праці не надається.
ФСС з ТВП

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за день смерті
Лист від 12.02.2015 р.
№ 5.2-32-316

Роз’яснюється, що допомога по тимчасовій непрацездатності
виплачується працівнику, який помер, до дня смерті включно.

Лікарняний після закінчення робочого дня
Лист від 02.02.2015 р.
№ 5.2-32-254

ZP_6_2015 (копия).indd 5

Роз’яснюються особливості оплати листка непрацездатності, який
видано працівнику після закінчення робочого дня. Зокрема, якщо
його видано після закінчення робочого дня, а працівник не скористався своїм правом на його отримання з наступного календарного
дня, то перші п’ять календарних днів тимчасової непрацездатності
необхідно відраховувати з дня видання листка непрацездатності.
Але через те що за відпрацьований день працівник отримав зарплату, за рахунок роботодавця можна оплачувати лише чотири
календарних дні, а наступні — за рахунок ФСС з ТВП. Додамо, що
таке рішення має прийняти комісія (уповноважений) із соціального
страхування.
Куди цікавішою є ситуація, коли після закінчення робочого дня
отримує листок непрацездатності працівник, якого звільнено в цей
же день. З огляду на надані роз’яснення не буде нічого страшного,
якщо ви видасте звільненому працівнику розрахункові кошти та
трудову книжку наприкінці робочого дня, оскільки день звільнення
є останнім днем роботи.
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Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос-ответ»:

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

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

Підтвердження статусу
учасника бойових дій і плата
за дитсадок
Рішенням правління акціонерного
товариства, на балансі якого перебуває дитячий садок, передбачені
пільги в розмірі оплати за його послуги
для учасників АТО. Один із демобілізованих працівників претендує на отримання
цієї пільги на підставі витягу з наказу
Антитерористичного центру, де вказані
конкретні дати, коли він виконував службові завдання безпосередньо на території
АТО. Чи є такий документ підтвердженням
статусу учасника АТО?
Відповідно до п. 19 частини першої ст. 6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII
особи, які брали безпосередню участь в АТО
в зонах її проведення, визнаються учасни-
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ками бойових дій. Порядок надання статусу
учасника бойових дій особам, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, затверджено
постановою КМУ від 20.08.2014 р. № 413
(далі — Порядок № 413).
У Порядку № 413 прописана послідовність дій для надання особі статусу учасника
бойових дій.
Якщо комісія ухвалила рішення про присвоєння статусу учасника бойових дій, дані
про нього будуть внесені до Реєстру учасників
АТО, а також йому видадуть посвідчення
учасника АТО та нагрудний знак. Форму
посвідчення учасника АТО затверджено в
додатку 2 до постанови КМУ «Про порядок
видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» від 12.05.1994 р. № 302.
Таким чином, лише з моменту, коли працівник надасть роботодавцю посвідчення
учасника АТО належної форми, він матиме
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змогу користуватися всіма пільгами та гарантіями, які надаються учасникам бойових
дій. Одним із підтвердних документів, які потрібно надати для отримання такого статусу,
є саме витяг із наказу Антитерористичного
центру про безпосередню участь особи в
АТО. Але цей документ, підкреслимо, є лише
підставою для звернення до комісії з метою
отримання статусу учасника бойових дій.
Сам по собі витяг із наказу АТО не підтверджує статус працівника та не дає права на
отримання пільг і гарантій.
Але якщо підприємство самостійно встановлює пільги для учасників АТО, воно може
й самостійно визначити перелік документів,
які дають право на такі пільги.

Утримання із зарплати коштів
для відшкодування шкоди,
заподіяної підприємству
З вини працівника підприємству
завдано збитки. Як утримати їх суму
із зарплати працівника? Чи обкладати утриману суму податками?
Відрахування із заробітної плати працівника можуть провадитись тільки
у випадках, передбачених законодавством. Одним із таких випадків, визначених ст. 127 КЗпП, є відшкодування шкоди,
завданої з вини працівника підприємству,
установі, організації.
Працівник, який заподіяв шкоду, може
добровільно відшкодувати її розмір повністю
або частково. Крім того за згодою власника
підприємства або уповноваженого ним органу працівник може передати для покриття
заподіяної шкоди рівноцінне майно або полагодити пошкоджене.
Згідно із ст. 136 КЗпП шкода шляхом відрахування із заробітної плати працівника
відшкодовується за розпорядженням (наказом) роботодавця, якщо розмір шкоди не
перевищує середнього місячного заробітку
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такого працівника. Розпорядження (наказ)
роботодавця має бути віддано не пізніше двох
тижнів із дня виявлення заподіяної шкоди
та звернено до виконання не раніше семи
днів із дня повідомлення про це працівника.
Тому, щоб уникнути конфлікту, слід якомога точніше зафіксувати дату виявлення шкоди
та підтвердити це необхідними документами:
актами про результати інвентаризації, ревізії,
рішеннями спеціальних комісій, доповідними записками, заявами, пояснювальними
записками винуватця розкрадання тощо. З
розпорядженням або наказом про стягнення
суми збитку працівника треба обов’язково
ознайомити під підпис.
Якщо працівник подає заяву про свою
незгоду з відрахуванням або його розміром,
трудовий спір розглядається в законодавчо
встановленому порядку — комісією з трудових спорів або судом.
У разі перевищення сумою відшкодування
збитку середньомісячного заробітку працівника, а також у випадку несвоєчасного
(пізніше двох тижнів) видання наказу про
стягнення, шкода відшкодовується шляхом
подання роботодавцем позову до суду.
Утримуючи із заробітної плати працівника
суму збитку, заподіяного підприємству, роботодавцю слід пам’ятати про дві законодавчі
норми. По-перше, ст. 73 Закону України «Про
виконавче провадження» від 21.04.1999 р.
№ 606-XIV (далі — Закон № 606) визначено перелік виплат, на які не може бути
звернено стягнення. І, по-друге, за кожної
виплати заробітної плати загальний розмір
усіх відрахувань не може перевищувати
20 %, а у випадках, окремо передбачених
законодавством, — 50 % заробітної плати, яка належить до виплати працівникові
(ст. 128 КЗпП).
Відповідно до частини першої ст. 70
Закону № 606 розмір відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника
вираховується із суми, що залишається після
утримання належних податків, зборів і ЄСВ.
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Отже, суму відшкодування вже нічим оподатковувати не потрібно. Але в разі утримання
коштів із зарплати для погашення заборгованості слід сплатити податки, збори і ЄСВ
як під час виплати зарплати.
Розрахунки щодо відшкодування підприємству винною особою завданих збитків
відображаються в бухгалтерському обліку
за субрахунком 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків». Так, сума
матеріального збитку нараховується за дебетом цього субрахунку в кореспонденції з
кредитом відповідних рахунків (субрахунків).
Погашення заборгованості працівника за
заподіяну матеріальну шкоду шляхом утримання з його заробітної плати відображається
за кредитом субрахунку 375 «Розрахунки
за відшкодуванням завданих збитків» та
дебетом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою».

Відпустка вчителю,
прийнятому на роботу в середині
навчального року
Вчителя прийнято на роботу до школи в січні 2015 р. Якої тривалості
можна надати йому відпустку влітку
2015 р.? Чи має він право на відпустку
повної тривалості?
Відпустки педагогічним працівникам
надають на підставі Порядку надання
щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним
працівникам навчальних закладів та установ
освіти, навчальних (педагогічних) частин
(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.1997 р.
№ 346 (далі — Порядок № 346). Порядок розроблено та затверджено на виконання частини шостої ст. 6 Закону
про відпустки.
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Згідно з розділом ІІІ додатка до Порядку № 346 тривалість щорічної основної
відпустки вчителів усіх спеціальностей у
середніх навчальних закладах становить
56 календарних днів.
У свою чергу, п. 2 Порядку № 346 передбачено, що педагогічним працівникам навчальних закладів щорічна основна відпустка
повної тривалості у перший та наступні роки
надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Отже,
вчитель, прийнятий на роботу до школи в
січні 2015 р., також має право на відпустку
повної тривалості, тобто 56 календарних
днів, уже влітку цього року.
Зауважимо, що відпустки працівникам
усіх підприємств, установ, організацій мають
надаватися відповідно до затвердженого
графіка відпусток. Отже, в цьому випадку
кадрова служба середнього навчального закладу, складаючи графік відпусток на 2015 р.,
мала була передбачити відпустку повної
тривалості і для новоприйнятого працівника.
Якщо ж цього не було зроблено, наприклад,
працівника було прийнято на роботу після
затвердження графіка відпусток, то до нього
варто внести зміни.

Оподаткування витрат
на придбання квитків і візи для
закордонного відрядження
Працівника підприємства направлено у відрядження до Німеччини
для участі в конференції та виставці. Є офіційне запрошення приймаючої
сторони. З метою швидкого отримання
візи та купівлі квитків працівник відкрив
туристичну візу та самостійно оплатив
вартість квитків і візи. До авансового звіту
він додав корінець квитанції про сплату з
формулюванням «оплата за турпослуги».
Підприємство відшкодувало працівникові
ці витрати. Чи потрібно обкладати суму
компенсації ПДФО та ЄСВ?
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У пп. 170.9.1 ПКУ прямо встановлено,
що не є доходом платника податку —
фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах зі своїм роботодавцем, сума
відшкодованих йому витрат на відрядження,
в т. ч. на проїзд і на оформлення візи.
Але справа в тому, що працівник оформив
туристичну візу. І хоча у вказаному підпункті
ПКУ немає ні слова про вид візи, зрозуміло, що
для закордонного відрядження оформлюють
саме ділову візу, адже вона підтверджує, що
працівник поїхав до іншої країни не у своїх
особистих справах, а саме для вирішення
робочих питань.
Формулювання «оплата за турпослуги» в
корінці платіжної квитанції жодним чином не
може вказувати на зв’язок поїздки працівника
з господарською діяльністю підприємства.
Отже, підприємство відшкодувало працівникові «негоспдіяльні» витрати, і для цілей
оподаткування таку компенсацію слід розглядати як додаткове благо від роботодавця.
На підставі пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ до
загального місячного оподатковуваного
доходу платника податку включаються суми
грошового або майнового відшкодування
будь-яких витрат або втрат платника, крім
тих, що обов’язково відшкодовуються згідно
із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування розділом ІV ПКУ. У
цій ситуації компенсовані працівникові витрати на квитки та візу не можна розглядати
як кошти, отримані ним на відрядження
або під звіт, і тому таку операцію не можна
віднести до неоподатковуваних (п. 165.1
ПКУ). Отже, відшкодовані працівникові
витрати на візу й оплату квитків слід оподаткувати ПДФО за ставкою 15 % та/або
17 % залежно від загальної суми місячного
оподатковуваного доходу. У Податковому
розрахунку за ф. № 1 ДФ суми додаткового
блага відображають з ознакою доходу «126».
Відповідно до пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики заробітної плати до фонду оплати паці
входять інші виплати, що мають індивідуаль-
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ний характер (оплата комунальних послуг
та найманого житла, гуртожитків, товарів,
продуктових замовлень, абонементів у групи
здоров’я, передплати на газети та журнали,
протезування, суми компенсації вартості
виданого працівникам палива у випадках,
не передбачених чинним законодавством)
Тому сума компенсації буде об’єктом оподаткування ЄСВ.

Справляння аліментів
із середнього заробітку
мобілізованого працівника
У працівника підприємства, якого
призвали на військову службу у
зв’язку з мобілізацією 30.04.2015 р.,
є несплачені аліменти. З його зарплати
утримували аліменти в розмірі 50 % суми
«на руки». Тепер йому буде зберігатися
середній заробіток. Чи можна з нього вираховувати аліменти й у якому розмірі?
Перелік видів доходів, які враховуються
для визначення розміру аліментів на
одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджено в додатку до постанови
КМУ від 26.02.1993 р. № 146. Згідно з пп. 5 п. 1
цього Переліку аліменти з працівників утримуються з усіх видів заробітку та додаткової
винагороди як за основною роботою, так і за
сумісництвом, у т. ч. із заробітної плати, що
зберігається під час виконання державних
і громадських обов’язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати.
Військовий обов’язок — це встановлений
державою та законом обов’язок населення
(переважно чоловічої статі) нести військову
службу у збройних силах країни. Цей обов’язок
є і державним, і громадським. Отже, із середнього заробітку, який зберігається мобілізованому працівникові протягом його служби,
справляються аліменти.
Частиною четвертою ст. 70 Закону
України «Про виконавче провадження»
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від 21.04.1999 р. № 606-XIV визначено, що
загальний розмір усіх відрахувань під час
кожної виплати заробітної плати не може
перевищувати 50 % заробітної плати, що
має бути виплачена працівнику, в т. ч. у разі
відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється
на відрахування із заробітної плати в разі
відбування боржником покарання у виді
виправних робіт і стягнення аліментів на

неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може
перевищувати 70 %.
Як бачимо, розмір відрахувань із зарплати
працівника не пов’язаний із наявністю заборгованості та залежить винятково від підстав нарахування аліментів. Тому, вважаємо,
що із середнього заробітку слід утримувати
аліменти в розмірі 50 % суми, що належить
до виплати працівнику.

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

Відображення в бухобліку
середнього заробітку донора
На підприємстві є працівник, який
періодично здає кров. Як відобразити в бухобліку нарахування та
виплату йому середнього заробітку?
Оплата працівникам-донорам днів
обстеження, давання крові та відпочинку, що надаються після кожного
дня давання крові, або днів, приєднаних на
бажання працівника до щорічної відпустки,
розглядаються як виплати за невідпрацьований час і включаються до фонду оплати
праці (пп. 2.2.12 Інструкції зі статистики

заробітної плати). Отже, ці виплати підлягають обкладенню ЄСВ і ПДФО в загальному
порядку як зарплата.
З метою оподаткування прибутку підприємства витрати на оплату невідпрацьованого
часу працівника-донора, як обов’язкові,
враховуються у складі податкових витрат. Тому суму ЄСВ, нараховану на ці виплати, можна враховувати у податкових
витратах.
Нарахування середньої заробітної плати
працівнику-донору відображається проводкою Д-т 949 — К-т 661, нарахування
ЄСВ — Д-т 949 — К-т 651. Детальніше про
працівників-донорів читайте в журналі «Заработная плата» № 9/2014.

ПРИКЛАД

Відображення в бухгалтерському обліку середнього заробітку працівника-донора
Працівник є донором. Його посадовий оклад — 3800,00 грн. Він здавав кров 14.05.2015 р.
Відповідно до наказу цей день оплачується за середнім заробітком. Додатковий день за
бажанням працівника буде приєднано до відпустки. В травні 2015 р. працівником було
відпрацьовано 17 робочих днів за норми робочого часу 18 робочих днів.
Зарплата за відпрацьований час:
3800,00 грн 18 роб. дн. 17 роб. дн. = 3588,89 грн.
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Для розрахунку середнього заробітку враховуємо виплати за два останні календарні
місяці. Так, працівником у березні та квітні 2015 р. було відпрацьовано по 21 робочому
дню. Заробітна плата працівника в цих місяцях становила по 3800,00 грн.
Середньоденна заробітна плата:
(3800,00 грн 2) (21 р. дн. + 21 р. дн.) = 180,95 грн.
Загальна сума зарплати працівника за травень 2015 р.:
3588,89 грн + 180,95 грн = 3769,84 грн.
Нарахування ЄСВ — 37 % (умовно).
Операції з нарахування та виплати середнього заробітку за дні донорства в бухгалтерському та податковому обліку можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,
грн

Податковий
облік
доходи витрати

1

Нараховано зарплату за
відпрацьований час у травні 2015 р.

23

661

3588,89

—

3588,89

2

Нараховано середній заробіток за
день донорства

949

661

180,95

—

180,95

3

Утримано ЄСВ із загальної суми
зарплати у травні 2015 р.

661

651

135,71

—

—

4

Утримано ПДФО із загальної суми
зарплати у травні 2015 р.

661

641

545,12

—

—

5

Утримано військовий збір із загальної
суми зарплати у травні 2015 р.
(3769,83 1,5 %)

661

642

56,55

—

—

6

Нараховано ЄСВ на суму зарплати
37 % (умовно)

23

651

1327,89

—

1327,89

7

Нараховано ЄСВ на суму середнього
заробітку

949

651

66,95

—

66,95

8

Видано зарплату за травень 2015 р.

661

301
(311)

3032,46

—

—

Дата поновлення працівника
на роботі
З якої дати слід поновити працівника на роботі на підставі рішення
суду: з дати винесення судом рішення чи з дати звільнення?
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Бухгалтерський облік

Працівника слід поновити на роботі з дати звільнення. Рішення
про поновлення на роботі незаконно
звільненого або переведеного на іншу роботу
працівника, ухвалене органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному
виконанню (частина п’ята ст. 235 КЗпП і

25.05.2015 13:49:19

12

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

ст. 25 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. № 606; далі —
Закон № 606).
На підприємстві видається наказ про поновлення працівника на роботі та вносяться
зміни до трудової книжки працівника (п. 2.10
Інструкції про трудові книжки). Зокрема,
визнається недійсним запис, зроблений за
наказом про звільнення, визнане судом незаконним. Також оплачується час вимушеного
прогулу за умови, що це вказано в рішенні
суду про поновлення працівника на роботі.
Виконання провадження вважається
завершеним із моменту фактичного допущення такого працівника до виконання
попередніх обов’язків (частина перша ст. 77
Закону № 606).
Отже, працівник поновлюється на роботі
не з дати винесення судом рішення про це,
а з дати звільнення працівника, яке згідно з
рішенням суду визнано недійсним.

Зазначення кількості днів
невикористаної відпустки
в наказі про звільнення
Чи слід зазначати кількість днів
невикористаної відпустки, а також
періоди, за які робляться розрахунки, в наказі про звільнення?
В разі звільнення працівника йому
виплачується грошова компенсація
за всі невикористані ним дні щорічної відпустки (ст. 24 Закону про відпустки).
Формою № П-4 «Наказ (розпорядження) про
припинення трудового договору (контракту)», затвердженою наказом Державного
комітету статистики України від 05.12.2008 р.
№ 489, передбачено, що в наказі мають бути
зазначені:
• прізвище, ім’я, по батькові працівника;
• табельний номер;
• структурний підрозділ;
• професія, розряд, клас кваліфікації;
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• причина та підстави звільнення;
• сума вихідної допомоги.
Як бачимо, вимог щодо зазначення в
наказі про звільнення кількості днів невикористаної відпустки чинним законодавством
не передбачено.
Разом із тим, на практиці в розпорядчій
частині наказу зазвичай вказують інформацію
про те, повністю чи ні працівник використав
на момент звільнення належні йому відпустки.
Так, якщо є невикористані дні відпустки, то
окремим пунктом бухгалтерії наказується
виплатити працівникові компенсацію за ці
дні, причому вказується їхня кількість.

Обчислення лікарняних,
якщо в розрахунковому періоді
не було заробітку
Працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до
24.04.2015 р. включно. У перший день
виходу на роботу працівниця захворіла та
надала листок тимчасової непрацездатності за період із 27.04.2015 р. до 30.04.2015 р.
Як обчислити лікарняні?
В цьому випадку лікарняні слід обчислювати, виходячи з тарифної
ставки/окладу.
Якщо в розрахунковому періоді працівниця
не мала заробітку з поважної причини, середньоденна заробітна плата обчислюється згідно
з п. 10 та 14 Порядку обчислення середньої
заробітної (доходу, грошового забезпечення)
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266 (далі — Порядок № 1266).
Нагадаємо, поважними причинами за
частиною п’ятою п. 4 Порядку № 1266 є:
• тимчасова непрацездатність;
• відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
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• відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного (шестирічного)
віку.
Та, зверніть увагу, що існують два варіанти
розрахунку суми матеріального забезпечення
з огляду на тарифну ставку.
Перший варіант передбачає розрахунок
середньої заробітної плати з огляду на кількість робочих днів за балансом робочого часу
підприємства (підрозділу) в розрахунковому періоді тривалістю шість календарних
місяців (лист Мінпраці від 08.01.2008 р.
№ 9783/0/14-07/020). Другий — тривалістю
12 місяців (листи ФСС з ТВП від 18.02.2013 р.
№ 04-29-347 і від 23.05.2013 р. № 04-291326). Докладніше про це можна прочитати
в статті «Обчислення лікарняних з огляду
на тарифну ставку (посадовий оклад)» у
журналі «Заработная плата» № 9/2013, с. 76.

Обчислення «декретних»,
якщо в розрахунковому періоді
різні графіки роботи
Працівниця надала листок непрацездатності по вагітності та пологах.
В розрахунковому періоді три місяці
працівниця працювала повний робочий
день, а ще три — неповний, по чотири
години. Як обчислити середню зарплату
та нарахувати допомогу по вагітності та
пологах? Чи потрібно визначати середньогодинний заробіток?
Ні, середньогодинний заробіток
визначати не потрібно.
Відповідно до п. 14 Порядку № 1266
середня заробітна плата для нарахування
допомоги по вагітності та пологах обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої
сплачувалися страхові внески до ФСС з ТВП,
на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних
днів, не відпрацьованих із поважних при-
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чин: тимчасова непрацездатність, відпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного (шестирічного) віку).
Загальна сума допомоги по вагітності та
пологах визначається як результат множення
середньоденної заробітної плати на кількість
календарних днів (включаючи святкові та
неробочі дні) відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами (п. 20 Порядку № 1266).

Компенсація середньої зарплати
«контрактнику»
Чи передбачена компенсація з бюджету середньої заробітної плати
працівнику, який продовжує військову службу за контрактом? Як її обкладати ЄСВ, ПДФО та ВЗ?
Законом 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-VІІІ
було внесено зміни до ст. 119 КЗпП, її доповнили частиною четвертою такого змісту:
«За працівниками, які були призвані під
час мобілізації, на особливий період та 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 один рік».
Тобто, якщо працівник виявив бажання
й надалі нести військову службу за контрактом, підприємство має зберегти за ним
його посаду та середній заробіток. Середній заробіток з бюджету не компенсується,
оскільки така компенсація передбачена
лише для працівників, які підпадають під
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дію частини третьої ст. 119 КЗпП. Саме на
її виконання і розроблено Порядок виплати
компенсації підприємствам, установам,
організаціям у межах середнього заробітку
працівників, призваних на військову службу
за призовом під час мобілізації на особливий
період, затверджений постановою КМУ від
04.03.2015 р. № 105 (далі — Порядок № 105).
Отже, робоче місце та середній заробіток
за працівником, який продовжив службу за
контрактом, зберігається, але з бюджету не
компенсується. Такий середній заробіток
обкладається ЄСВ, ПДФО, ВЗ у загальному
порядку.

Додаткові документи для
отримання компенсації середньої
зарплати мобілізованих
Чи правомірні вимоги структурних
підрозділів соціального захисту
населення довідок, розрахунків та
інших документів для компенсації середнього заробітку?
Згідно з п. 4 Порядку № 105 для виплати компенсації підприємство подає
щомісяця до 15 числа органу соціального захисту населення:
звіт
про фактичні витрати на виплату
•
середнього заробітку працівникам, погоджений із військовим комісаріатом, який
призвав працівника на військову службу,
в частині підтвердження призову та проходження військової служби;
• зведені звіти про фактичні витрати на
виплату середнього заробітку працівникам.
Зразки таких звітів наведені в додатках до
Порядку № 105.
Про інші документи, довідки та розрахунки у Порядку № 105 не згадується. Отже,
якщо орган соціального захисту населення
відмовляється виплачувати компенсацію на
підставі звітів, визначених Порядком № 105,
і нав’язує свої вимоги щодо надання додат-
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кових документів, рекомендуємо письмово
звернутися до керівництва цього органу з
вимогою надати пояснення, на основі яких
нормативних актів вимагаються додаткові
довідки та розрахунки.

Доплата за класність водіям
за роботу у святкові,
неробочі дні
Чи нараховується водієві у подвійному розмірі доплата за класність,
якщо він працював у святкові дні?
Ні. Не нараховується.
Згідно із ст. 15 Закону про оплату
праці, на підприємствах виробничої
сфери (в т. ч. на державних підприємствах)
форми та системи оплати праці, норми праці,
розцінки, тарифні сітки, схеми посадових
окладів, умови запровадження та розміри
надбавок, доплат, премій, винагород та
інших заохочувальних, компенсаційних
і гарантійних виплат установлюються в
колективних договорах самостійно, з дотриманням норм і гарантій, передбачених
законодавством генеральною, галузевою
(територіальною) угодами.
Робота у святкові та неробочі дні компенсується з урахуванням норм ст. 107 КЗпП: для
працівників, які одержують місячні оклади,
оплата проводиться в розмірі одинарної
годинної або денної ставки понад оклад,
якщо робота у святковий день провадилась
у межах місячної норми робочого часу, і в
розмірі подвійної годинної або денної ставки
понад оклад, якщо робота провадилась понад
місячну норму. В таких розмірах оплачують
години, фактично відпрацьовані у вихідні.
Нагадаємо, підвищена оплата роботи у святкові та неробочі дні належить до державних
гарантій з оплати праці.
Як бачимо, у вказаній вище нормі не
йдеться про виплату в подвійному розмірі
доплат. Тому всі види доплат і надбавок за
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роботу у святкові та неробочі (вихідні) дні
виплачуються в одинарному розмірі на загальних підставах.

Обчислення лікарняних,
якщо встановлено неповний
робочий тиждень
Працівник надав листок непрацездатності. Як обчислити середню заробітну плату, якщо за його
графіком роботи було встановлено неповний робочий тиждень із неробочими п’ятницями? Працівник перебуває в
трудових відносинах із підприємством
з 2010 р.
Відповідно до п. 4 Порядку № 1266
для застрахованих осіб (включаючи
осіб, які працюють неповний робочий день/тиждень), робота яких не
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пов’язана із сезонним характером виробництва, розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є останні
шість календарних місяців (із першого до
першого числа), що передують місяцю, в
якому настав страховий випадок.
Якщо на підприємстві встановлено неповний робочий день (тиждень), середня
заробітна плата обчислюється, виходячи
з частини місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові
на момент настання страхового випадку,
що відповідає його графіку роботи (абзац
другий п. 10 Порядку № 1266).
Отже, в цьому випадку середню заробітну
плату для нарахування працівнику допомоги по тимчасовій непрацездатності слід
розраховувати, виходячи з 4/5 окладу, встановленого для працівника. Також про це зазначається в листі ФСС з ТВП від 21.04.2009 р.
№ 04-06/Г-63з-93.

На ваші запитання відповідає Ольга САРАЖИНСЬКА,
завідувач фінансовим відділом — головний бухгалтер Лівобережної
міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
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Обчислення лікарняних
працівникам, які повернулись
з АТО

за загальним захворюванням. Як розрахувати суму допомоги по тимчасовій
непрацездатності?

З 18.05.2014 р. до 11.05.2015 р.
працівник був мобілізований на
військову службу (виконував державний обов’язок). Весь цей час за ним
зберігався середній заробіток, обрахований відповідно до постанови КМУ від
08.02.1995 р. № 100. Працівник вийшов
на роботу 12.05.2015 р., а 13.05.2015 р.
трапився страховий випадок у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності — відкрито листок непрацездатності

Середню заробітну плату для розрахунку матеріального забезпечення працівнику, який брав участь у
проведенні АТО, доцільно розрахувати зі
встановленого йому місячного посадового
окладу.
Середня заробітна плата розраховується
на підставі Порядку обчислення середньої
заробітної плати для розрахунку страхових
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
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постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266).
Згідно з п. 3 і 4 Порядку № 1266 розрахунковим періодом, за який обраховується середня
заробітна плата для розрахунку суми допомоги
по тимчасовій непрацездатності, є період
роботи перед настанням страхового випадку,
протягом якого застрахована особа працювала
та сплачувала (або за неї сплачували) страхові
внески. Таким періодом є останні шість місяців
(з першого до першого числа), що передують
місяцю, в якому настав страховий випадок.
Пунктом 14 Порядку № 1266 визначено, що
середньоденна заробітна плата застрахованої
особи обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати,
з якої сплачено ЄСВ, на кількість робочих днів
у розрахунковому періоді. Нагадаємо, що
за п. 14 Порядку № 1266 страхова виплата
розраховується, виходячи із середньоденної
заробітної плати за відпрацьований час.
Тому виплати за період, протягом якого застрахована особа не працювала, але за нею
зберігався середній заробіток:
• оплата всіх видів відпусток;
• компенсації за невикористані відпустки;
• збережена середня заробітна плата за період виконання державних або
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громадських обов’язків у робочий час не
включаються до розрахунку.
Пункт 10 Порядку № 1266 передбачає:
якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована
особа не мала заробітку з поважних причин,
перелічених у п. 4 Порядку № 1266 (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з
вагітністю та пологами, відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку чи шестирічного — за медичним висновком або якщо страховий випадок настав у
перший день роботи), то середня заробітна
плата для розрахунку страхових виплат та
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
визначається, виходячи зі встановленого
працівнику на момент настання страхового
випадку місячного посадового окладу (тарифної ставки).
У випадку, що розглядається, в розрахунковому періоді застрахована особа не
мала заробітку з поважної причини, яка
не зазначена у п. 4 Порядку № 1266. Однак
на думку Міністерства соціальної політики
України, висловлену в листі від 25.02.2014 р.
№ 1837/0/14-14/18, і в цій ситуації допустимо керуватись п. 10 Порядку № 1266.

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

Сфера укладення колективного
договору
Чи може підприємство укласти колективний договір, дія якого поширювалась би тільки на один відділ ТОВ?
Відділ товариства з обмеженою відповідальністю в межах самого товариства не є структурним підрозділом
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цього підприємства, тому колективний
договір не може бути укладений у межах
такого відділу.
Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях усіх
форм власності незалежно від форм власності
та господарювання, які використовують
найману працю та мають права юридичної
особи (ст. 11 КЗпП і ст. 2 Закону України «Про
колективні договори та угоди від 01.07.1993 р.
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№ 3356-XII (далі — Закон № 3356)). Також
вказані статті КЗпП і Закону № 3356 передбачають, що колективний договір може
укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.
Статтею 95 Цивільного Кодексу України
передбачено, що структурні підрозділи підприємства — це відокремлені підрозділи
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юридичних осіб у вигляді філій і представництв. Відомості про структурні підрозділи підприємства обов’язково вносяться до
єдиною державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців.
Закон чітко вказує сферу укладення колективного договору, в цьому переліку немає
відділу підприємства.

На ваши вопросы отвечает Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Средняя зарплата при разных
режимах работы
Как исчислить среднюю зарплату для начисления месячного выходного пособия, если в течение
двух месяцев изменялся режим работы:
в феврале 2015 г. в режиме пятидневной
40-часовой рабочей недели отработано
20 рабочих дней по восемь часов, а в марте
в режиме суммированного учета рабочего
времени — восемь смен по 24 часа каждая?
Ситуация, когда при исчислении средней зарплаты за последние два месяца
изменялся режим работы (количество
смен в сутках, продолжительность смены,
режим учета рабочего времени с поденного
на суммированный) Порядком исчисления
средней зарплаты, утвержденным постановлением КМУ от 08.02.1995 г. № 100 (далее — Порядок № 100), не урегулирована. Эта
ситуация может быть нормативно разрешена
коллективным договором.
Статьей 7 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях» от 01.07.1993 г.
№ 3356-XII предусмотрено установление
взаимных обязательств сторон по регулированию социально-экономических отношений,
в частности, по оплате труда.
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Рассматриваемый случай предполагает,
что для определения в соответствии с нормами абзаца первого п. 8 Постановления № 100
среднедневной или среднечасовой зарплаты
отработанное в течение каждого из двух
последних месяцев рабочее время должно
быть учтено в сопоставимых единицах измерения — в днях или часах. Сопоставимое
рабочее время помесячно проще учитывать
в часах — по количеству отработанных дней
(смен) и их продолжительности.
Необходимость определения среднечасовой
зарплаты при исчислении средней зарплаты
за последние два месяца отмечается в Научно-практическом комментарии к законодательству Украины о труде к ст. 119 КЗпП:
среднечасовая зарплата определяется при
суммированном учете рабочего времени, если
выплата из расчета среднедневной зарплаты
не обеспечивает соответствия средней зарплаты реальному уровню зарплаты работника,
а также, когда работник проработал только
часть рабочего дня (смены), и появилось
основание для выплаты, размер которой
определяется исходя из средней зарплаты.
Несложно также учитывать рабочее время
и в днях — с приведением их количества при
суммированном учете рабочего времени к
сопоставимому по графику пятидневной
рабочей недели.

25.05.2015 13:49:19
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Если средняя месячная зарплата определяется в соответствии с законодательством
как расчетная величина для начисления
выплат и пособий, то согласно второму и
третьему абзацам п. 8 Постановления № 100
для расчета средней месячной зарплаты используется как раз среднедневная зарплата.
С учетом изложенного нормы коллективного договора могут формулироваться так:
«При определении средней зарплаты в
случаях ее законодательного сохранения исходя из размеров за последние два месяца при
изменении за этот период режима работы

рабочее время пересчитывать в сопоставимые единицы измерения — в дни или часы».
Рассмотрим пример расчета средней месячной зарплаты для начисления месячного
выходного пособия (по среднедневной и
среднечасовой зарплатам). Как видим, при
использовании в предложенном расчете
среднечасовой зарплаты размер месячного
выходного пособия практически не изменяется. Для расчета применяем среднедневную
зарплату, как и предусмотренную для рассматриваемого случая нормами второго и
третьего абзацев п. 8 Постановления № 100.

ПРИМЕР

Расчет средней месячной зарплаты для начисления выходного пособия
Составляющие
расчета

Февраль 2015 г.

За февраль
и март 2015 г.

Март 2015 г.

Отработано рабочего
времени

20 раб. дн. по восемь часов (на
пятидневке)

Восемь смен по
24 час. (при суммированном учете рабочего времени)

Отработано рабочего
времени в сопоставимых единицах измерения, исходя из пятидневки, в рабочих днях

20 раб. дн.

24 рабочих дня
(24 час. 8 час.
8 смен)

Вариант — часов

192 часа
160 часов
(20 раб. дн. 8 час.) (8 смен 24 час.)

—

Всего 44 раб. дн.

Всего 352 час.

Заработная плата, грн

3000,00

4000,00

Среднедневная: 159,09
((3000 4000) 44)

Вариант — часов

3000,00

4000,00

Среднечасовая: 19,89
((3000 4000) 352)

Количество рабочих
дней по графику работы предприятия (исходя из пятидневки)

20

21

В среднем за два месяца — 20,50 ((20 21) 2)

Вариант — часов

160

168

В среднем за два месяца — 164 ((160 168)
2)

Размер месячного выПо среднедневной зарплате: 3261,34 (159,09
ходного пособия, грн
Вариант
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По среднечасовой зарплате: 3261,96 (19,89

20,5)
164)
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Сегодня в рубрике:

Материальная ответственность:
основания и условия
c. 19
привлечения
Ответственность за «трудовые»
нарушения:
конкретизируем
c. 23

Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

МАТЕРІАЛЬНА
відповідальність:
підстави й умови
притягнення
КЗпП не лише захищає інтереси працівника, а й роботодавця.
Одним із прикладів цього є встановлення матеріальної відповідальності працівника перед підприємством. Здається, тут
усе має бути просто: пошкодив майно підприємства — маєш
компенсувати шкоду. Але трудове законодавство містить багато
нюансів, і, виявляється, притягнути працівника до матеріальної
відповідальності можна далеко не завжди
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Хто може бути матеріально
відповідальним
В основі матеріальної відповідальності
лежить обов’язок працівника бережливо
ставитися до майна роботодавця та вживати заходів щодо запобігання шкоди. Такий
обов’язок прямо закріплений частиною
другою ст. 131 КЗпП.
Відповідно до ст. 130 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду,
заподіяну підприємству, установі, організації
внаслідок порушення покладених на них
трудових обов’язків.
Отже, по-перше, матеріальна відповідальність не може бути покладена на тих
осіб, хто не є працівниками, зокрема, тих,
хто виконує роботи або послуги за цивільно-правовими договорами. Майнова відповідальність таких осіб регулюється нормами
цивільного законодавства.
По-друге, якщо шкода заподіяна внаслідок
того, що працівник виконував роботи, які не
входять до його трудових обов’язків, він не
може бути притягнутий до матеріальної відповідальності.
Так само невиконання незаконно покладених на працівника трудових обов’язків не
може бути підставою для його притягнення
до матеріальної відповідальності.
Щоб убезпечити підприємство від можливих ускладнень, обов’язки кожного працівника слід зафіксувати у трудовому договорі,
посадовій інструкції та інших документах.
Працівник має розписатися в цих документах,
підтверджуючи, що він із ними ознайомлений
та усвідомлює, що саме входить у коло його
трудових обов’язків.
Неповнолітні працівники також несуть
матеріальну відповідальність. Але з працівниками молодше 18 років не можна укладати
письмові договори про повну матеріальну
відповідальність (ст. 1351 КЗпП).
Матеріальна відповідальність є одним із
видів юридичної відповідальності. За наяв-
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ності зазначених підстав і умов матеріальна
відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до
дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності (частина третя
ст. 130 КЗпП).

Умови притягнення
до матеріальної відповідальності
Притягнути працівника до матеріальної
відповідальності можна лише в разі одночасного виконання декількох умов, які ми, для
наочності, згрупували в невеличкий перелік.

Наявність причинного зв’язку між
порушенням обов’язків і шкодою
Неможливість притягнення працівника до
матеріальної відповідальності, якщо причинного зв’язку немає, виражена в частині першій
ст. 130 КЗпП словами «працівники несуть
<...> відповідальність за шкоду, заподіяну
підприємству <...> внаслідок порушення».
Таким чином, шкода має бути результатом
порушення, яке допустив працівник.
Причинний зв’язок означає, що шкода
була завдана не випадково, а є наслідком
конкретного діяння працівника. Для встановлення причинного зв’язку за необхідності
на підприємстві створюється спеціальна
комісія або призначається експертиза.
На думку фахівців, законодавство про
працю передбачає можливість притягнення
працівника до матеріальної відповідальності
у випадку не лише безпосереднього, а й непрямого причинного зв’язку.
Так, посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій можуть відповідати за матеріальну шкоду, якщо безпосереднього причинного зв’язку між їхніми
діями та шкодою, заподіяною власнику, немає. Для цієї категорії працівників достатньо
лише вчинення дій, які створюють умови
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для неправомірних дій іншими працівниками. Наприклад, керівник підприємства або
його заступники, керівники структурних
підрозділів, їх заступники відповідають за
правильність організації обліку та збереження
матеріальних і грошових цінностей (частина
друга ст. 133 КЗпП). Неналежна увага до
цих питань може стати причиною шкоди,
яка буде нанесена іншими працівниками,
але до відповідальності будуть притягнуті
в т. ч. посадові особи, які недбало виконували
трудові обов’язки.

Наявність прямої дійсної шкоди
Стаття 130 КЗпП гарантує права та законні
інтереси працівників шляхом установлення
матеріальної відповідальності тільки за пряму
дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, що
така шкода заподіяна підприємству, установі,
організації винними протиправними діями
(бездіяльністю) працівника.
Згідно з п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в
справах про відшкодування шкоди, заподіяної
підприємствам, установам, організаціям їх
працівниками» від 29.12.1992 р. № 14 під
прямою дійсною шкодою слід розуміти втрату,
погіршення або зниження цінності майна,
необхідність для підприємства понести витрати на відновлення, придбання майна чи
інших цінностей або провести зайві, тобто
спричинені порушенням працівником трудових обов’язків, грошові виплати.
До зайвих виплат належать суми штрафів;
зарплата, виплачена звільненому працівникові у зв’язку із затримкою з вини службової
особи видання трудової книжки, тощо.
Неодержані або списані на користь держави прибутки з підстав, пов’язаних із неналежним виконанням працівником трудових
обов’язків (так само як і інші неодержані
прибутки), не можуть включатися до шкоди,
яка підлягає відшкодуванню.
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Доведена вина працівника
та протиправність його дій
Однією з умов притягнення працівника
до матеріальної відповідальності є наявність
його вини. Працівник може бути визнаний
винним тоді, коли:
• протиправне діяння вчинене умисно;
• протиправне діяння вчинене з необережності працівника.
Отже, шкода може бути спричинена як
умисними, так і необережними діями (наприклад, пошкодження обладнання). Матеріальна відповідальність застосовується
незалежно від того, чи є шкода результатом
умислу або необережності. Але її розмір
може змінюватися залежно від того, чи
було нанесено шкоду умисно, чи вона є результатом необережних дій. Тому важливо
розмежовувати ці поняття.
Визначення умислу та необережності наведені в ст. 24 і 25 Кримінального кодексу
України (далі — ККУ) і можуть застосовуватись у трудовому праві з поправкою на
його специфіку. Умисел характеризується
тим, що працівник усвідомлював протиправність свого діяння (дії чи бездіяльності)
й можливі негативні наслідки своєї поведінки
та бажав або свідомо допускав їх настання.
Наприклад, умисним діянням є крадіжка.
Необережність полягає в тому, що працівник
або не передбачив негативних наслідків
своєї дії чи бездіяльності, хоча міг і повинен
був передбачити їх, або передбачив, однак
сподівався їх попередити.
Якщо шкоду заподіяно з причин, що не залежать від волі працівника, він не є винним, а
тому його не можна притягнути до матеріальної відповідальності. Працівник вважається
невинним за умови, що він проявив обачність
і дбайливість та вжив усіх залежних від нього
заходів для відвернення шкоди.
Отже, в разі притягнення працівника
до матеріальної відповідальності слід встановити наявність прямої дійсної шкоди;
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неправомірні дії, якими її заподіяно, та чи
входили до функцій працівника обов’язки,
неналежне виконання яких призвело до
шкоди; в чому полягала його вина; в яких
обставинах заподіяно шкоду тощо.
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необхідністю може бути визнаний випадок,
коли працівник заподіює шкоду майну, яке
надане йому власником, для усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю
людей, майну інших власників (наприклад,
водій пошкодив авто, щоб запобігти наїзду
на перехожого, який вибіг на дорогу).

Коли не можна притягнути до
матеріальної відповідальності
Добровільне покриття шкоди
На працівників не може бути покладена
відповідальність за шкоду, яка належить до
категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, який перебував у стані
крайньої необхідності (частина четверта
ст. 130 КЗпП).
Категорія нормального виробничогосподарського ризику законодавчо не визначена. Тож для розуміння цього поняття
слід керуватися юридичною практикою та
коментарями до ст. 130 КЗпП.
Що стосується стану крайньої необхідності, КЗпП не містить визначення цього
терміну, тому можна його визначати за
аналогією з поняттям, що використовується
в цивільному праві (ст. 1171 ЦКУ) та кримінальному праві.
Згідно зі ст. 39 ККУ крайня необхідність —
це потреба в усуненні небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам людини, яка заподіює
шкоду, або інших осіб, а також суспільним
інтересам чи інтересам держави, якщо цю
небезпеку в такій обстановці не можна було
усунути іншими засобами та якщо не було
допущено перевищення меж крайньої необхідності. Отже, у трудовому праві крайньою
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Частиною п’ятою ст. 130 КЗпП установлено, що працівник, який заподіяв шкоду,
може добровільно покрити її повністю або
частково. За згодою роботодавця працівник
може передати для покриття заподіяної шкоди
рівноцінне майно або полагодити пошкоджене. Однак це не виключає проведення
роботодавцем службового розслідування
щодо встановлення факту заподіяння шкоди
та видання за результатами розслідування
наказу. Цей наказ і буде підставою для обліку
коштів або майна, отриманих від працівника
як добровільне покриття шкоди.

Обмеження розміру матеріальної
відповідальності
Матеріальна відповідальність, як правило,
обмежується певною частиною заробітку
працівника та не має перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком
випадків, передбачених законодавством.
КЗпП виділяє обмежену та повну, а також
колективну відповідальність. Детальніше ми
розглянемо цю тему в наступних номерах
журналу «Заработная плата».
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
консультант журналу «Заработная плата»

«ТРУДОВІ»
порушення:
конкретизуємо
відповідальність
З початку 2015 р. ст. 265 «Відповідальність за порушення законодавства про працю» КЗпП діє в новій редакції. Поняття
«порушення» в трудовому законодавстві досить об’ємне за
своїм змістом. Розглянемо основні та найбільш поширені
випадки можливого застосування норм цієї статті

Відповідальність за порушення
законодавства про працю
Відповідальність за порушення законодавства про працю у вигляді штрафу покладається на юридичних і фізичних осіб —
роботодавців, які використовують найману
працю. Штрафи, залежно від скоєного порушення, у ст. 265 КЗпП установлені кратно
розміру мінімальної заробітної плати (див.
таблицю, с. 24).
Порушення, наведені у п. 1 таблиці,
додаткових пояснень не потребують. Тому
розглянемо детальніше решту порушень.

Порушення строків виплати
зарплати
Заробітна плата має виплачуватися працівникам регулярно в робочі дні у строки,
встановлені колективним договором або
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нормативним актом роботодавця, але не
рідше двох разів на місяць через проміжок
часу, що не перевищує 16 календарних днів,
і не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Якщо
день виплати заробітної плати збігається з
вихідним, святковим або неробочим днем,
заробітна плата виплачується напередодні.
Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше, ніж
за три дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП).
Під час звільнення працівника всі суми,
що належать йому від підприємства, виплачуються в день звільнення. Якщо працівник
у день звільнення не працював, то зазначені
суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим
працівником вимоги про розрахунок. Про
нараховані суми, належні працівникові в
разі звільнення, роботодавець має письмово
повідомити працівника перед виплатою зазначених сум (ст. 116 КЗпП).
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Види порушень законодавства про працю та розміри штрафних санкцій
відповідно до ст. 265 КЗпП
№
з/п

Види порушень

Розмір штрафних санкцій, грн

1

фактичний допуск до праці працівника без оформлення
трудового договору;
оформлення працівника на неповний робочий час у
разі фактичного виконання роботи повний робочий
час, установлений на підприємстві;
виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування
та сплати ЄСВ і податків

2

порушення встановлених строків виплати заробітної трикратний розмір МЗП:
плати та інших виплат більш як за місяць; виплата 3654,00 грн — з 01.01.2015 р. до
заробітної плати та інших виплат не в повному обсязі 01.12.2015 р.;
4134,00 грн — з 01.12.2015 р.

3

недотримання мінімальних державних гарантій в 10-кратний розмір МЗП за кожного
оплаті праці
працівника:
12 180,00 грн — з 01.01.2015 р. до
01.12.2015 р.;
13 780,00 грн — з 01.12.2015 р.

4

порушення інших вимог трудового законодавства

За затримку виплати заробітної плати у
випадку звільнення працівника на роботодавця покладається ще й відповідальність
у вигляді виплати працівникові його середнього заробітку за весь час затримки до дня
фактичного розрахунку (ст. 117 КЗпП).

Недотримання мінімальних
державних гарантій в оплаті праці
Першою мінімальною гарантією в оплаті
праці є мінімальна заробітна плата (МЗП).
МЗП — це законодавчо встановлений розмір
заробітної плати за просту, некваліфіковану
працю, нижче якого не може провадитися
оплата за виконану працівником місячну, а
також погодинну норму праці (обсяг робіт).
МЗП є державною соціальною гарантією,
обов’язковою на всій території України для
підприємств (ст. 95 КЗпП).
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30-кратний розмір МЗП за кожного
працівника:
36 540,00 грн — з 01.01.2015 р. до
01.12.2015 р.;
41 340,00 грн — з 01.12.2015 р.

у розмірі МЗП:
1218,00 грн — з 01.01.2015 р. до
01.12.2015 р.;
1378,00 грн — з 01.12.2015 р.

Таким чином, якщо працівник, якого
прийнято на роботу на «повну ставку», виконує за своєю посадою встановлену йому
місячну або погодинну норму праці, розмір
його місячної заробітної плати не може
бути меншим законодавчо встановленого
розміру МЗП. До розміру МЗП не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та
компенсаційні виплати (ст. 95 КЗпП).
На друге місце ми ставимо розмір заробітної плати за першу половину місяця (так
званого авансу). Розмір заробітної плати за
першу половину місяця не може бути меншим,
ніж оплата за фактично відпрацьований час
із розрахунку тарифної ставки (посадового
окладу) працівника (ст. 115 КЗпП).
Мають право на підвищений розмір
оплати праці згідно зі ст. 100 КЗпП особи,
які працюють на важких роботах, із шкідливими та небезпечними умовами праці, з
особливими природними географічними
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та геологічними умовами й умовами підвищеного ризику для здоров’я.
Працівникам, які виконують на підприємстві, 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, провадиться доплата за суміщення
професій або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри
доплат за суміщення професій або виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
встановлюються на умовах, передбачених
у колективному договорі (ст. 105 КЗпП).
Залучення працівника до надурочної
роботи за погодинної системи оплати праці
оплачується в подвійному розмірі годинної
ставки за всі відпрацьовані надурочні години.
За відрядної системи оплати праці за роботу
в надурочний час виплачується доплата в
розмірі 100 % тарифної ставки працівника
відповідної кваліфікації. В разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як
надурочні всі години, відпрацьовані понад
установлений робочий час в обліковому
періоді. За надурочні години роботи забороняється надавати відгули (ст. 106 КЗпП).
У випадку залучення працівника до
роботи у святкові та неробочі дні вона
оплачується в подвійному розмірі. За бажанням працівника, який працював у святковий
і неробочий день, йому може бути наданий
інший день відпочинку(ст. 107 КЗпП).
Робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою (регіональною) угодами та
колективним договором, але не нижче 20 %
тарифної ставки (окладу) за кожну годину
роботи в нічний час (ст. 108 КЗпП).
У разі виконання робіт різної кваліфікації
праця почасових робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації. А робітникам-відрядникам, якщо їм
доручається виконання робіт, тарифікованих
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нижче присвоєних їм розрядів, виплачується
міжрозрядна різниця (ст. 104 КЗпП).
Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від 2/3 тарифної
ставки встановленого працівникові розряду
(окладу). За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи
здоров’я працівника або для людей, які його
оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається
середній заробіток (ст. 113 КЗпП).
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не
використані ним дні щорічної відпустки,
а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або якщо вони батьки
повнолітнього інваліда з дитинства групи
І підгрупи А (ст. 83 КЗпП).
Якщо працівника переводять на іншу постійну нижчеоплачувану роботу, за ним зберігається його попередній середній заробіток
протягом двох тижнів із дня переведення. У
тих випадках, коли в результаті переміщення
працівника зменшується заробіток із незалежних від нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку
протягом двох місяців із дня переміщення
(ст. 114 КЗпП). До мінімальних гарантій в
оплаті праці належать усі випадки збереження
середньої заробітної плати (за час навчання,
підвищення кваліфікації, відпусток тощо).
Мінімальною державною гарантією є й
індексація грошових доходів згідно із Законом
України «Про індексацію грошових доходів
населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII і
Порядком проведення індексації грошових
доходів населення, затвердженим постановою
КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Порушення інших вимог трудового
законодавства
Словосполучення на зразок «в інших випадках, передбачених законодавством», «інші
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доходи» тощо, якщо йдеться про притягнення
до відповідальності, збільшення об’єкта оподаткування тощо настільки всеосяжні, що
перевіряючі можуть підвести під них будьякі порушення. Тому наведемо лише деякі
з «інших вимог трудового законодавства».

Порушення положень трудового
договору
Трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, за якою
працівник зобов’язується виконувати певну
роботу та дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства чи фізична особа — виплачувати
працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання
роботи, передбачені законодавством про
працю, колективним договором і угодою
сторін (ст. 21 КЗпП). Розглянемо найбільш
імовірні та поширені порушення норм, зазначених у главі ІІІ «Трудовий договір» КЗпП.
Необґрунтована відмова від прийняття
на роботу через походження, соціальний і
майновий стан тощо (ст. 22 КЗпП).
Вимагання від осіб, які поступають на роботу, відомостей і документів, подання яких
у момент укладання трудового договору
не передбачено чинним законодавством
(ст. 25 КЗпП).
Збільшення строку випробування. Згідно зі ст. 27 КЗпП строк випробування в разі
прийняття на роботу не може перевищувати
трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням із виборним органом первинної
профспілкової організації, — шести місяців.
Для осіб робітничих професій строк випробування й того менше — не більше місяця.
Невиконання роботодавцем обов’язку
щодо інструктування працівника й ознайомлення з робочим місцем до початку роботи.
Роботодавець має роз’яснити працівникові
його права й обов’язки та проінформувати під
підпис про умови праці, наявність на робочому
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місці, де він буде працювати, небезпечних і
шкідливих виробничих факторів, які ще не
усунуто, та можливі наслідки їх впливу на
здоров’я, його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно
до чинного законодавства та колективного
договору. Також слід ознайомити працівника
з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, визначити
його робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами, інструментами
(ст. 29 КЗпП).
Вимагання від працівника виконання
обов’язків інших, ніж передбачені трудовим договором (ст. 31 КЗпП).
Переведення працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві або ж на інше
підприємство без його згоди. Несвоєчасне
повідомлення працівника або неповідомлення взагалі про зміну істотних умов праці
(ст. 32 КЗпП).
Звільнення за ініціативою роботодавця
працівника з роботи в період його тимчасової непрацездатності або перебування
у відпустці. Це правило не поширюється
на випадок повної ліквідації підприємства,
установи, організації (ст.40 КЗпП).
Недотримання вимог ст. 42 КЗпП у випадках скорочення чисельності чи штату
працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва та праці. Зокрема, вивільнення
працівників із більш високою кваліфікацією
та продуктивністю праці, ігнорування умов
надання окремим працівникам переваги в
залишенні на роботі порівняно з іншими.
Невиконання роботодавцем обов’язку
щодо видання працівникові в день звільнення належно оформленої трудової
книжки та проведення з ним розрахунку.
Якщо працівника звільняють з ініціативи
роботодавця, він зобов’язаний також у день
звільнення видати працівнику копію наказу
про звільнення з роботи (ст. 47 КЗпП).
Порушення роботодавцем вимог ст. 48
КЗпП щодо ведення трудових книжок пра-
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цівників, які працюють за основним місцем
роботи. Працівникам, які стають до роботи
вперше, трудова книжка оформляється не
пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
Студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів трудова книжка
оформляється не пізніше п’яти днів після
початку проходження стажування.
Відмова видати на вимогу працівника
довідку про роботу на підприємстві із
зазначенням спеціальності, кваліфікації,
посади, часу роботи та розміру заробітної
плати (ст. 49 КЗпП).
Якщо роботодавець запланував запровадити нові або змінити наявні умови оплати праці в бік зниження, він зобов’язаний
повідомити працівника не пізніше як за
два місяці до їх запровадження або зміни
(ст. 103 КЗпП).

Порушення, пов’язані з робочим
часом
Одним із найпоширеніших порушень є
недотримання норм законодавства про тривалість робочого часу. Нормальна тривалість
робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Колективним
договором може бути встановлена менша
норма тривалості робочого часу (ст. 50 КЗпП).
Напередодні святкових і неробочих
днів тривалість роботи працівників, крім
працівників, які й без того мають скорочену
тривалість робочого часу, скорочується на
годину як за п’ятиденного, так і за шестиденного робочого тижня. Перед вихідними
тривалість роботи за шестиденного робочого
тижня не може перевищувати п’яти годин
(ст. 53 КЗпП).
Скорочується на годину тривалість роботи в нічний час. Це правило не поширюється на працівників, які працюють у режимі
скороченого робочого часу (ст. 54 КЗпП).
Роботи понад установлену тривалість
робочого дня — надурочні — забороня-
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ються. Як виняток, роботодавець може застосовувати надурочні роботи для оборони
країни, а також відвернення громадського
або стихійного лиха, виробничої аварії та
негайного усунення їхніх наслідків; у разі
проведення необхідних робіт із водо-, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку — для усунення
випадкових або несподіваних обставин, які
порушують правильне їх функціонування;
для продовження роботи, яка не допускає
перерви, — в разі нез’явлення працівника,
який заступає на зміну, та в інших випадках,
передбачених ст. 62 КЗпП.
До надурочних робіт забороняється
залучати вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до трьох років; осіб, молодших
18 років; працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних
училищах без відриву від виробництва, в дні
занять. Колективним договором можуть бути
передбачені й інші категорії працівників,
яких забороняється залучати до надурочних
робіт. Жінок, які мають дітей віком від трьох
до 14 років або дитину-інваліда, можна залучати до надурочних робіт лише за їхньою
згодою, а інвалідів — за їхньою згодою та
за умови, що це не суперечить медичним
рекомендаціям (ст. 63 КЗпП).
Надурочні роботи не мають перевищувати для кожного працівника чотирьох годин
протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
Роботодавець має вести облік надурочних
робіт кожного працівника (ст. 65 КЗпП).

Вимоги щодо часу відпочинку
За п’ятиденного робочого тижня працівникам надаються два вихідні на тиждень, а за шестиденного — один. Загальним вихідним є неділя. Другий вихідний за
п’ятиденного робочого тижня, якщо він не
визначений законодавством, визначається
графіком роботи підприємства. Як правило,
він надається підряд із загальним вихідним.
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Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним, вихідний переноситься на
наступний після святкового або неробочого
(ст. 67 КЗпП). Тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не меншою
за 42 години (ст. 70 КЗпП).
Робота у вихідні забороняється. Однак є
виняткові випадки застосування такої роботи,
зокрема, для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, виробничих
аварій; відвернення нещасних випадків, які
ставлять або можуть поставити під загрозу
життя чи здоров’я людей; виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від
негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства;
виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт із метою запобігання
або усунення простою рухомого складу чи
скупчення вантажів у пунктах відправлення
та призначення. Працівники залучаються до
роботи у вихідні лише за письмовим наказом
роботодавця (ст. 71 КЗпП).
Усім працівникам, незалежно від того,
з ким у них трудові відносини — з юридичними особами чи фізичними — згідно
зі ст.74 КЗпП мають надаватися щорічні
відпустки. Мінімальна тривалість щорічної
відпустки — 24 календарних дні за відпра-
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цьований робочий рік. Працівникам, які не
досягли 18-річного віку надається щорічна
основна відпустка тривалістю 31 календарний
день. Також для деяких категорій працівників законодавством України може передбачена інша тривалість щорічної основної
відпустки, але вона не може бути меншою
за 24 календарних дні (ст. 75 КЗпП).
Якщо працівник виконує роботи зі
шкідливими та важкими умовами праці
або робота має особливий характер праці,
в нього є право на отримання додаткових
відпусток (ст. 76 КЗпП).
Працівник, якого переведено на роботу з одного підприємства на інше, має
право отримати щорічну відпустку повної
тривалості до настання шестимісячного
терміну безперервної роботи після переведення, якщо працівником не використано за попереднім місцем роботи повністю
або частково щорічну основну відпустку та
не одержано за неї грошової компенсації
(ст. 81 КЗпП).
У статті розглянуті найбільш поширені, але
не всі мінімальні державні трудові гарантії
для працівників, за порушення яких роботодавця можна притягти до відповідальності.
Та, сподіваємося, що ви зрозуміли, як саме
слід оцінювати ймовірні ризики.

Р Е К ЛА МА
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Сегодня в рубрике:

Присвоение квалификационных
разрядов рабочим
c. 29
Отпуск — это не всегда
отдых

c. 36

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

ПРИСВОЕНИЕ
квалификационных
разрядов рабочим:
документальное
оформление
В статье приведена схема управленческих действий по
присвоению квалификационных разрядов рабочим, нормативное регулирование которого мы рассмотрели в предыдущем номере
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Схема управленческих действий
по присвоению рабочему разряда
С учетом рассмотренных в предыдущей
статье норм и исходя из практики, на предприятии, где не проводится профессиональное обучение, обычно принимаются такие
кадровые решения, связанные с присвоением
рабочему разряда:
• направление рабочего:
— на учебные курсы на другое предприятие или в профессионально-техническое
учебное заведение (при формальном профессиональном обучении);
— для подтверждения квалификации к
субъекту подтверждения — на предприятие,
в учреждение, организацию с соответствующим статусом (при неформальном профессиональном обучении);
• на основании документа о присвоении
разряда по результатам обучения и при выполнении определенных условий:
— приказом по предприятию рабочему
устанавливается и в трудовой книжке фиксируется новый квалификационный разряд;
— рабочего переводят на другую работу
в соответствии с присвоенным разрядом.

Документальное оформление
присвоения квалификационных
разрядов на предприятии
Законодательные и подзаконные нормы о
присвоении (повышении) квалификационных
разрядов не предусматривают договорной
регламентации. Поэтому соответствующее
положение колдоговора (обязательство работодателя в части оплаты труда) можно сформулировать таким образом: «Тарифицировать
работы и присваивать квалификационные
разряды рабочим согласно действующему
законодательству и оформлять эти управленческие действия приказами по предприятию,
согласованными с профсоюзным комитетом».
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В приложениях к статье приведены примеры оформления необходимых документов
для присвоения рабочему квалификационного разряда, в частности:
• пример приказа об утверждении тарификации работ, выполняемых на предприятии (приложение 1);
• примерный пакет документов о присвоении квалификационного разряда без
изменения трудовой функции рабочего
(приложения 2–4);
• примерный пакет документов о переводе на другую работу в связи с повышением
разряда (приложения 5–7).
Обращаем внимание, что в справке непосредственного руководителя к заявлению
рабочего (приложение 2) и в приказе (приложение 3) указано на нормативные основания
повышения разряда, в т. ч. на выполнение
требований к стажу работы по прежнему и
присваиваемому разряду. А в справке старшего инспектора по кадрам к заявлению
рабочего о переводе (приложение 5) указано на возможность перевода — наличие
в штатном расписании соответствующей
профессии заявленного разряда.

Разряд рабочего и трудовой
договор
Как видим, установленный порядок присвоения (повышения) квалификационных
разрядов нормативно однозначен. Но такая
однозначность не отмечается для учета присвоенного разряда в процессе заключения
трудового договора при приеме на работу.
Так, п. 13 Общих положений раздела 2
Выпуска 1 Справочника квалификационных
характеристик профессий работников, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной политики Украины от 29.12.2004 г.
№ 336, определено, что «лица, не имеющие
профессионального образования или стажа
работы, установленных квалификационными
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требованиями, но с достаточным практическим опытом и качественно в полном объеме
выполняющие возложенные на них задания
и обязанности, могут быть, как исключение,
приняты на соответствующую работу».
Кроме этого работодатель не связан также
документами о квалификации работника,
предлагая работу по более низкой квалификации, чем присвоенная работнику. Это
касается рабочих, руководителей, специалистов и служащих.

Присвоенный в установленном порядке
разряд рабочего не может быть безусловным основанием для приема его на работу
по этому разряду. Это возможно, как и при
переводе на другую работу по повышенному
разряду, если в штатном расписании предприятия есть вакансия соответствующего
квалификационного разряда.
Надеемся, что данная статья поможет
уверенно решать кадровые вопросы, связанные с присвоением разрядов.
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Приложение 1
Пример приказа об утверждении тарификации работ,
выполняемых на предприятии
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
17.02.2014

г. Запорожье

№ 12-ОД

Об утверждении тарификации работ
С целью упорядочения на предприятии тарификации работ в соответствии
с выпусками национального Справочника квалификационных характеристик
профессий работников (СКХП), а по профессиям, не определенным этими выпусками, в соответствии с выпусками Единого тарифно-квалификационного справочника
профессий рабочих (ЕТКС СССР), для выполнения обязанностей работодателя по
Коллективному договору
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомость тарификации работ, выполняемых на ПАО «Запорожский
элеватор» — приложение к приказу.
1.1. При утверждении новых выпусков СКХП вносить в ведомость тарификации
работ соответствующие изменения.
Основания: Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 14.02.2014 с
соответствующим проектом приказа.

Председатель правления
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Согласовано:
Председатель профкома
Славина
(протокол заседания профкома от 12.02.2014 № 2)

В. И. Славина

Визы
С приказом ознакомлены
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)
Приложение
к приказу от 17.02.2014 г. № 12-ОД
Ведомость тарификации работ по ПАО «Запорожский элеватор»
№
п/п

Наименование работ (в соответствии с СКХП
и ЕТКС) и наименование профессии по
утвержденному Классификатору профессий

Разряд
работы

Основание

6

Выпуск 11
СКХП

3

Выпуск 42
СКХП

<…>

15

Технологический процесс обработки (сушки) зерна и семян
различных культур продовольственного, фуражного и
семенного назначения в газо-рециркуляционных, рециркуляционно-изотермических зерносушилках и зерносушилках с предварительным подогревом зерна (аппаратчик
обработки зерна)
<…>

23

Разборка, ремонт, сборка и регулировка узлов и агрегатов
средней сложности с заменой отдельных деталей. Слесарная обработка и прогонка деталей по 4–5-м классам
точности с применением универсальных приспособлений
<…>

Главный инженер
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Приложение 2
Пример заявления рабочего о присвоении квалификационного разряда
Ст. инспектору по кадрам
Сидоренко В. К.,
ст. мастеру производственного
участка Кравцу Г. П.
подготовить проект решения
согласно законодательным нормам
Д. И. Козак

Председателю правления ПАО
«Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
аппаратчика обработки зерна 5-го разряда
Пилипчука В. С.

Заявление
В результате курсового обучения я получил квалификацию 6-го разряда по профессии аппаратчика обработки зерна. Прошу присвоить мне этот квалификационный
разряд. Прилагаю копию свидетельства о присвоении (повышении) рабочей квалификации в Одесском технологическом колледже.
25.02.2015

Пилипчук

В. С. Пилипчук

Пилипчук В. С. три года проработал аппаратчиком обработки зерна 5-го разряда,
успешно выполняет установленные нормы труда, профессиональные задания и обязанности, а также требования рабочей инструкции. Он в течение четырех месяцев
успешно выполняет работы 6-го разряда.
Старший мастер производственного
участка хлебоприемной деятельности
25.02.2015

Кравец

Г. П. Кравец
Приложение 3

Пример приказа о повышении квалификационного разряда
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
27.02.2015

г. Запорожье

№ 15-П

О повышении квалификационного разряда Пилипчуку В. С.
В результате курсового обучения в Одесском технологическом колледже аппаратчик
обработки зерна Пилипчук В. С. получил по этой профессии квалификацию 6-го разряда.
Он три года проработал аппаратчиком обработки зерна 5-го разряда, успешно
выполняет установленные нормы труда, профессиональные задания и обязанности,
а также требования рабочей инструкции. В течение четырех месяцев им успешно
выполнялись работы 6-го разряда.
С учетом изложенного и согласно действующему законодательству
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пилипчуку Виктору Сергеевичу присвоить 6-й квалификационный разряд аппаратчика обработки зерна.
2. Старшему инспектору по кадрам до 01.03.2015 г. подготовить предложение по
вопросу возможности перевода Пилипчука В. С. на работу аппаратчиком обработки
зерна 6-го разряда.
Основания:
1. Заявление Пилипчука В. С. от 25.02.2015 о присвоении ему 6-го разряда.
2. Свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации в Одесском
технологическом колледже.
Председатель правления

Козак

Согласовано:
Председатель профкома
Славина
(протокол заседания профкома от 26.02.2015 № 2)

Д. И. Козак
В. И. Славина
Приложение 4

Пример записи в трудовой книжке о присвоении разряда работнику

Присвоен 6-й квалификационный разряд
6. 02 03 2015 аппаратчика обработки зерна

Приказ от
27.02.2015
№ 15-П

Приложение 5
Пример заявления рабочего о переводе на другую работу
в связи с повышением разряда
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор» Козаку Д. И.
аппаратчика обработки зерна 6-го разряда
Пилипчука В. С.
Заявление
Прошу перевести меня с должности аппаратчика обработки зерна 5-го разряда
на работу аппаратчиком обработки зерна 6-го разряда.
02.03.2015
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Штатным расписанием на 2015 г. предусмотрена должность аппаратчика обработки зерна 6-го разряда. Эта должность вакантна.
Старший инспектор по кадрам
02.03.2015

Сидоренко

В. К. Сидоренко

Приложение 6
Пример приказа о переводе работника на другую работу
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
04.03.2015

г. Запорожье

№ 17-П

О переводе на другую работу Пилипчука В. С.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Перевести Пилипчука Виктора Сергеевича, аппаратчика обработки зерна производственного участка хлебоприемной деятельности, с работы по 5-му тарифному
разряду на работу по 6-му разряду с 05.03.2015 г.
Основание: заявление Пилипчука В. С. от 02.03.2015.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Визы
С приказом ознакомлены
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)
Приложение 7
Пример записи в трудовой книжке о переводе работника

ПАО «Запорожский элеватор»
7. 05 03 2015 Переведен аппаратчиком обработки зерна
6-го разряда производственного участка
хлебоприемной деятельности
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Ірина КРАСОВСЬКА,
заступник головного редактора журналу «Заработная плата»

ВІДПУСТКА —
це не завжди відпочинок
Для працюючої людини відпустка є часом, коли вона може
відпочити від роботи, приділити більше уваги собі та своїй сім’ї,
зміцнити здоров’я та вирішити інші особисті питання. Однак у
житті не завжди складається так, як хочеться, і деколи під час
відпустки не виходить відпочити в повній мірі, бо є справи,
важливіші за відпочинок, наприклад, вступ дитини до вузу чи
догляд за хворим родичем

Право на відпустки різних видів
У ст. 2 Закону про відпустки сказано,
що право на відпустки мають громадяни
України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності,
виду діяльності та галузевої належності, а
також працюють за трудовим договором у
фізичної особи.
Види відпусток, якими мають право користуватися працівники, визначені КЗпП і
Законом про відпустки. Вони поділяються
на оплачувані — із збереженням на період
відпустки заробітної плати та неоплачувані — без збереження заробітної плати.
До оплачуваних належать щорічні (основні
та додаткові), соціальні, додаткові відпустки
у зв’язку із навчанням і творчі. Більшість із
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цих відпусток оплачується за рахунок коштів
підприємства або коштів фізичної особи, в
яких працює працівник. А відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами та для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного
віку — за рахунок коштів державного соціального страхування.
Неоплачувані відпустки або як їх частіше
називають — відпустки без збереження заробітної плати не залежать від відпрацьованого працівником робочого часу. Підстави
для їх надання не пов’язані з виконанням
трудової функції, а зазвичай обумовлюються
потребою працівника у тривалій відсутності
на роботі, що виникла в нього з особистих
причин. Для задоволення такої потреби і
надається відпустка без збереження заробітної плати. Розглянемо деякі види таких
відпусток.
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Відпустки без збереження
заробітної плати
Для отримання відпустки без збереження
заробітної плати працівник має подати заяву
на ім’я керівника підприємства та вказати
причину для її надання. Надання відпустки
оформлюється наказом із зазначенням підстави відпустки та її тривалості. До трудової
книжки запис про надання відпустки без
збереження заробітної плати не вноситься.
Важливими гарантіями прав працівника,
якому необхідно взяти відпустку без збереження заробітної плати, є те, що на час
її надання за ним зберігається його місце
роботи (посада), а час перебування в такій
відпустці зараховується як до загального,
так і до безперервного стажу роботи, і до
стажу роботи за спеціальністю.
За порядком надання відпустки без збереження заробітної плати поділяються на
два види: ті, що надаються працівнику за
його бажанням обов’язково (частина перша
ст. 84 КЗпП, ст. 25 Закону про відпустки),
і ті, що можуть надаватися за згодою між
працівником і роботодавцем (частина друга
ст. 84 КЗпП, ст. 26 Закону про відпустки).
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін надається за сімейними
обставинами та з інших причин тривалістю
не більше 15 календарних днів на рік. Для
надання такої відпустки, хоча вона і неоплачувана, одного бажання працівника замало — потрібна ще згода керівництва. Закон
не конкретизує, які саме сімейні обставини
чи поважні причини мають бути підставою
для того, щоб оформити таку відпустку, тому
рішення надавати відпустку чи ні належить
до компетенції роботодавця.
Разом із тим, законодавством визначений
перелік підстав, коли відпустка без збереження заробітної плати має бути надана
працівникові за його заявою обов’язково.
Такий перелік містить ст. 25 Закону про
відпустки, більшість із них мають соціальну

ZP_6_2015 (копия).indd 37

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

37

спрямованість. Далі детальніше зупинимося
на наданні працівникові відпустки без збереження заробітної плати за однією з таких
підстав — для догляду за хворим родичем.

Відпустка для догляду
за хворим родичем
Відпустку без збереження заробітної плати
для догляду за хворим родичем працівник
може взяти, якщо хворий є рідним по крові
або по шлюбу та за висновком медичного
закладу потребує постійного стороннього
догляду.
Тривалість такої відпустки визначається
в медичному висновку, але вона надається не більше ніж на 30 календарних днів.
Законодавством не передбачено, що відпустку без збереження заробітної плати
працівник має використати одразу всю.
Тобто її можна брати частинами у будь-яку
пору року. Також Законом про відпустки не
передбачене перенесення невикористаних
днів відпустки без збереження заробітної
плати на наступний рік. Тому, якщо, наприклад, у медичному висновку буде зазначено,
що хворий родич потребує постійного стороннього догляду протягом двох місяців, а
працівник протягом минулого року не брав
відпустку без збереження заробітної плати,
то в поточному році він уже не зможе нею
скористатися, хоча є медичний висновок.
Для надання відпустки працівник має
подати роботодавцю письмову заяву із зазначенням обставини «необхідність догляду
за хворим родичем». До заяви додаються документи, що підтверджують цей факт. Ними
можуть бути довідка про хворобу родича чи
виписка з його амбулаторної карти, висновок медичного закладу про те, що хворий
потребує постійного стороннього догляду.
Також у заяві працівник має вказати, з якої
дати вона йому потрібна та на який строк.
Зрозуміло, що в цьому разі період відпустки
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залежить не від бажання працівника, а від
хвороби члена сім’ї. Тому роботодавець
зобов’язаний її надати у будь-який період
року, навіть влітку, коли більшість працівників беруть щорічні відпустки.
Як і всі інші відпустки, відпустка для догляду за хворим членом сім’ї надається на
підставі наказу керівника/власника підприємства. Приклад оформлення такого наказу
наведено в додатку 1.

днів без урахування часу, необхідного для
проїзду до місця розташування навчального
закладу та у зворотному напрямі.
Як бачимо, на час вступу дитини до вузу
працівникові може надаватися або частина щорічної оплачуваної відпустки, або відпустка без
збереження заробітної плати. В обох випадках
відпустка надається за бажанням працівника,
а її тривалість залежить від кількості дітей.
Для оформлення такої відпустки працівник
має надати документи, що підтверджують
вік дитини (або дітей). Саме це є єдиною
вимогою законодавства. Тому підприємство
не має права вимагати від працівника інші
документи, зокрема, довідку про вступ до
вузу, адже таких документів на момент подання працівником заяви може просто не
бути (наприклад, невідомо, до якого з вузів
дитина вступатиме).

Відпустка на час вступу дитини
до навчального закладу
Періоду складання дітьми вступних іспитів
до вузів завжди передує важкий підготовчий
процес. Досить часто з дітьми до вузу в іншій
місцевості їдуть батьки, щоб підтримати їх
під час вступних іспитів. Деякі з них у зв’язку
з цим змушені брати відпустки.
Добре, що законодавці усвідомили цю проблему та внесли зміни до двох статей Закону
про відпустки, зобов’язавши роботодавців
надавати працівникам відпустки на період
вступу їхніх дітей до вузів двох видів: щорічну або без збереження заробітної плати.
Так, згідно зі ст. 10 Закону про відпустки
працівникам, діти яких у віці до 18 років
вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її
частина (не менш як 12 календарних днів)
для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному
напрямі. За наявності двох або більше дітей
зазначеного віку така відпустка надається
окремо для супроводження кожної дитини.
Схожу норму містить і п. 17 частини
першої ст. 25 Закону про відпустки, тільки
там йдеться про обов’язкове надання працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають
до навчальних закладів, розташованих в
іншій місцевості, відпустки без збереження
заробітної плати тривалістю 12 календарних
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Оплачувана відпустка
Крім бажання працівника, надання частини
щорічної оплачуваної відпустки залежить від
наявності в нього права на неї. Так, трапляються випадки, коли працівник на момент
написання заяви вже «відгуляв» свою щорічну
відпустку, або ще не відпрацював необхідну
кількість місяців для одержання права на
відпустку. Тому в разі подання працівником
заяви про надання частини оплачуваної
щорічної відпустки на період вступу дитини
(дітей) до вузу кадрова служба має розрахувати фактичну кількість невикористаних днів
відпустки. Потім слід розрахувати необхідну
кількість днів такої відпустки, виходячи з
її мінімальної тривалості (12 календарних
днів на одну дитину) та кількості дітей. Після
чого — визначити, чи має працівник право
взяти відпустку на час вступу дитини (дітей)
до вузу за рахунок щорічної відпустки.
Якщо на момент подання заяви працівник має право на повноцінну відпустку,
а, можливо, і не на одну (наприклад, не
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брав відпустки в попередні роки), то він
має право вимагати відпустку повної тривалості. Зазвичай вступ дитини (дітей) до
вузу планується заздалегідь, тому надання
такої відпустки працівнику доцільно включити до графіка відпусток. За бажанням
працівника відпустка може бути розбита на
кілька частин: одна, припустимо, на початку
вступної компанії — для подання документів,
друга перед навчальним роком — для поселення дитини (дітей) у гуртожиток чи на
квартиру, відвідування заходу посвячення
в студенти.
Якщо на момент подання працівником
заяви про надання відпустки на час вступу
дитини (дітей) до вузу він не має права
на неї або кількість невикористаних днів
відпустки недостатня, за погодженням із
керівництвом підприємства відпустка може

бути надана «авансом» за рахунок роботи в
майбутніх періодах.

39

Відпустка без збереження
заробітної плати
Зауважимо, що не кожен роботодавець
погодиться надати працівникові оплачувану відпустку наперед за невідпрацьований
час. У такій ситуації можна скористатися
правом на відпустку без збереження заробітної плати. Так, якщо працівник має
право на меншу кількість днів щорічної
відпустки ніж передбачено законодавством
для супроводження дитини (дітей) на час
вступу до вузу, то він може взяти цю частину
щорічної оплачуваної відпустки та решту
кількість днів оформити як відпустку без

ПРИКЛАД 1

Надання працівникові на час вступу дітей до вузу
щорічної відпустки повної тривалості
У працівника підприємства влітку 2015 р. вступають до вузів в іншому місті троє дітей.
Отже, він має право на відпустку тривалістю 36 календарних днів.
За даними кадрової служби станом на 31.05.2015 р. працівник має право на 48 календарних днів щорічної основної відпустки.
Працівник написав заяву про надання йому відпустки з 01.06.2015 р. на 24 календарних
дні. Решту відпустки — 12 календарних днів — йому буде надано з 25.08.2015 р.

ПРИКЛАД 2

Надання працівникові на час вступу дітей до вузу щорічної відпустки «авансом»
У працівника підприємства влітку 2015 р. вступають до вузів в іншому місті троє дітей.
Отже, він має право на відпустку тривалістю 36 календарних днів.
За даними кадрової служби станом на 31.05.2015 р. працівник має право на 20 календарних днів щорічної основної відпустки.
За заявою працівника йому надано з 01.06.2015 р. відпустку тривалістю 36 календарних
днів, із яких 20 календарних днів відпустки — за відпрацьований час і 16 календарних
днів відпустки — «авансом» за рахунок його роботи в майбутніх періодах.
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збереження заробітної плати. Аналогічно
можна взяти неоплачувану відпустку повної
тривалості, якщо щорічна використана повністю або права на неї у зв’язку з малим
строком роботи ще немає.
Отже, відпустка без збереження заробітної
плати може бути надана працівникові як замість оплачуваної відпустки, так і додатково.
Якщо порівняти зазначені вище норми
ст. 10 і 25 Закону про відпустки, то можна
помітити, що для відпустки без збереження
заробітної плати її тривалість (12 календарних днів на кожну дитину) передбачена без

урахування часу, необхідного для проїзду
до навчального закладу та у зворотному
напрямі. У ст. 10 Закону про відпустки такої
умови немає. Тому максимальна тривалість
відпустки без збереження заробітної плати,
що надається працівникові на час вступу його
дитини (дітей) до вузу, може бути більшою.
Якщо керівництво підприємства забажає
проконтролювати час проїзду працівника
до населеного пункту, де розташований навчальний заклад, і в зворотному напрямку,
воно може вимагати документи, що підтверджують проведений у дорозі час.

Додаток 1
Приклад наказу про надання відпустки без збереження заробітної плати
у зв’язку з доглядом за хворим родичем членом сім’ї
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СІРІУС»
НАКАЗ
08.06.2015

м. Суми

№ 45/к

Про надання відпустки
без збереження заробітної плати
У зв’язку з необхідністю догляду за хворим родичем і відповідно до п. 10 частини
першої ст. 25 Закону України «Про відпустки»
НАКАЗУЮ:
Оверченку Олексію Петровичу, комплектувальнику цеху № 3, надати відпустку
без збереження заробітної плати для догляду за хворим членом сім’ї з 10.06.2015 р.
тривалістю 30 календарних днів.
Підстави: заява Оверченка О. П. від 08.06.2015;
довідка медичної установи від 05.06.2015 № 42.
Директор
З наказом ознайомлений:
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Бондаренко
Оверченко

А. Н. Бондаренко
08.06.2015
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 41

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

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

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

ведення індексації у травні-червні 2015 р.
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту
індексу споживчих цін для проведення
індексації у травні-червні 2015 р.
Місяці
травень
червень
У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2014 р.
січень
49,8
70,8
лютий
49,0
69,8
березень
45,8
66,2
квітень
41,1
60,9
травень
35,9
55,0
червень
34,6
53,5
липень
34,1
52,8
серпень
33,0
51,7
вересень
29,3
47,4
жовтень
26,3
43,9
листопад
23,9
41,2
грудень
20,3
37,1
у 2015 р.
січень
16,7
33,0
лютий
10,8
26,3
березень
—
14,0
квітень
—
—
травень
—
—
Базові місяці

ІСЦ (за даними Держстату України), на
основі яких розраховуються індекси для проведення індексації, представлені в таблиці 2.

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

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2014

100,2

100,6

102,2

103,3

103,8

101,0

100,4

100,8

102,9

102,4

101,9

103,0

2015

103,1

105,3

110,8

114,0
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Обчислення суми індексації грошових доходів населення
В разі підвищення заробітної плати працівників у січні 2014 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації доходів у травні 2015 р. становить:
1,028 1,033 1,038 1,014 1,037 1,024 1,019 1,030 1,031 1,053 1,108
100 – 100 = 49,8 %,
де 1,028 — ІСЦ за лютий-березень 2014 р. (100,6 1,022 100);
1,033 — ІСЦ за квітень 2014 р. (103,3 100);
1,038 — ІСЦ за травень 2014 р. (103,8 100);
1,014 — ІСЦ за червень-липень 2014 р. (101,0 1,004 100);
1,037 — ІСЦ за серпень-вересень 2014 р. (100,8 1,029 100);
1,024 — ІСЦ за жовтень 2014 р. (102,4 100);
1,019 — ІСЦ за листопад 2014 р. (101,9 100);
1,030 — ІСЦ за грудень 2014 р. (103,0 100);
1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 100).
1,108 — ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 100).
ІСЦ за квітень 2015 р. становив 114,0 %, тобто перевищив поріг індексації (101 %), тому
у червні 2015 р. індексація має здійснюватись з урахуванням цього індексу на величину
приросту ІСЦ — 70,8 % (1,028 1,033 1,038 1,014 1,037 1,024 1,019 1,030
1,031 1,053 1,108 1,140 100 – 100).
Припустимо, що заробітна плата за травень 2015 р. становить 2700 грн.
Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (із 01.01.2015 р. — 1218 грн). Якщо заробітна плата не підвищувалась із
січня 2014 р., величина приросту індексу споживчих цін на яку має індексуватися дохід у
травні 2015 р. становить 49,8 % (149,8 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 606,56 грн (1218 49,8 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 3306,56 грн (2700 606,56).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.
Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного законодавства.

Беседка
1 червня, пн.

Свята та пам’ятні дати в червні

Міжнародний день захисту
дітей
6 червня, сб. День журналіста України
7 червня, нд. День працівників водного
господарства України
9 червня, вт.
Міжнародний день друзів
14 червня, нд. Всесвітній день донора крові
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21 червня, нд. День медичного працівника
22 червня, пн. День скорботи та вшанування
пам’яті жертв війни в Україні
23 червня, вт. День державної служби
25 червня, чт. День митної служби України
28 червня, нд. День Конституції України
День молоді в Україні
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ЗАПИТАННЯ — відповідь
На запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА, заступник директора
департаменту стратегічного планування — начальник відділу
Міністерства соціальної політики України

Індексація зарплати, якщо
збільшено розцінку
У квітні у працівника розцінка за
одиницю продукції була менша,
але інтенсивність праці вища, ніж
у травні. У травні розцінка за одиницю
була підвищена, але інтенсивність праці
нижча. Через те що розцінка за одиницю
продукції зросла, травень стає базовим.
Але через різну інтенсивність праці сума
зарплати у квітні була більша, ніж у травні.
Як визначити, чи виникає фіксована сума
індексації в такому випадку?
Наприклад, у квітні за одиницю продукції розцінка — 13,17 грн, вироблено
було 1000 одиниць продукції, заробіток
становив 13 700, а в травні за одиницю
продукції розцінка — 16,46, але працівник
виготовив лише 500 одиниць й отримав
8230,00 грн.
Оскільки у травні підвищено розцінки
за одиницю продукції, то для проведення індексації травень стає базовим
місяцем. Для визначення фіксованої суми
індексації суму підвищення заробітної плати
та суму індексації потрібно порівнювати в
умовах травня. Тобто береться заробітна
плата у травні до підвищення розцінок за
вироблену продукцію та заробітна плата
після підвищення розцінок. Для виплати суми
індексації, розрахованої за місяць, має бути
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виконана норма, встановлена на місяць,
оскільки сума індексації має виплачуватись
пропорційно відпрацьованому часу, як це
передбачено у Порядку № 1078.

Індексація зарплати, якщо
збільшено погодинну ставку
У водія була погодинна тарифна
ставка (14 грн) і постійна доплата в розмірі 25 % за класність. З
01.02.2015 р. водія перевели на посаду
машиніста, за якою погодинна тарифна
ставка — 17,13 грн. Чи змінюється базовий місяць?
Пунктом 5 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою
КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), передбачено, що місяць,
у якому збільшується грошовий дохід без
перегляду його мінімального розміру, вважається базовим під час обчислення індексу
споживчих цін для проведення індексації.
Якщо працівнику підвищується погодинна
тарифна ставка та зберігається доплата за
класність, то збільшується грошовий дохід,
отже має змінюватись базовий місяць.
Якщо працівника переведено на підвищену
тарифну ставку без збереження доплати, а
грошовий дохід зменшується, то базовий
місяць не змінюється.
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Сегодня в рубрике:

Отпуска за счет прибыли

c. 45

Дивиденды: выплата
физическим лицам

c. 52

Ірина ПІСОЦЬКА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

ВІДПУСТКИ
за рахунок
прибутку
Сезон відпусток набирає обертів. Як відомо, відповідно до
законодавства кожний працівник має право на щорічну
відпустку певної тривалості. Але ця тривалість може бути
збільшена за рахунок роботодавця. Як обліковувати витрати на відпускні в такому випадку та як вони вплинуть на
фінансове становище підприємства, розглянемо в статті
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Відпустки та їхні види

Тривалість відпустки

Порядок надання, умови та тривалість
відпусток визначені КЗпП, Законом про відпустки та іншими законодавчими актами.
Право на відпустку мають громадяни, які
перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями
незалежно від виду діяльності та галузевої
приналежності, а також громадяни, які працюють за трудовим договором у фізичної особи
(частина перша ст. 2 Закону про відпустки).
Тобто сумісники та працівники, які працюють на умовах неповного чи скороченого
робочого часу, мають рівні з іншими працівниками права на отримання щорічної
відпустки. Громадяни, які виконують роботи на підприємстві на підставі укладеного
цивільно-правового договору, права на
відпустку не мають.
Статтею 4 Закону про відпустки встановлені такі види щорічних відпусток:
• основна;
• додаткова за роботу зі шкідливими та
важкими умовами праці;
• додаткова за особливий характер праці;
• інші додаткові відпустки, передбачені
законодавством.
Також відповідно до законодавства працівникам можуть надаватися:
• додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;
• творча відпустка;
• відпустка для підготовки та участі в
змаганнях;
• соціальні відпустки, зокрема, додаткова
відпустка працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину — інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;
• відпустки без збереження заробітної
плати.
Крім того колективним договором, галузевою угодою та трудовим договором можуть
установлюватись й інші види відпусток.

Законодавством гарантована певна тривалість відпустки, яка не залежить від режимів
і графіків роботи, та розраховується в календарних днях (частина перша ст. 5 Закону
про відпустки).
Тривалість щорічної основної відпустки
має бути не менше ніж 24 календарні дні за
відпрацьований робочий рік, який відліковується від дня укладення трудового договору
(ст. 75 КЗпП і ст. 6 Закону про відпустки).
Для певних категорій працівників законодавство передбачає встановлення більшої
тривалості відпусток.
Щорічна основна та додаткова відпустки
за бажанням працівника можуть надаватись
одночасно чи окремо. Загальна тривалість
щорічних основної та додаткової відпусток
не може перевищувати 59 календарних днів,
а для працівників, зайнятих на підземних
гірських роботах, — 69 календарних днів (частина третя ст. 10 Закону про відпустки).
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки встановлюється колективним
договором за кожним видом робіт, професій
і посад або трудовим договором із працівником. Тобто підприємства в межах своїх
повноважень і за рахунок власних коштів
можуть установлювати додаткові (порівняно з чинним законодавством) трудові
та соціально-побутові пільги для працівників, у т. ч. відпустки більшої тривалості
(ст. 69 Господарського кодексу України, лист
Міністерства праці та соціальної політики
України від 06.07.2001 р. № 010-720).
Наприклад, підприємство має право
встановити для своїх працівників щорічну
відпустку тривалістю 28 календарних днів,
із яких 24 дні надаватимуться відповідно
до законодавства, а чотири — як додаткові
дні, передбачені колективним або трудовим
договором. Саме ці чотири додаткові дні і
будуть відпусткою «за рахунок прибутку
підприємства».
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Нагадаємо, що для визначення тривалості
відпустки не враховуються:
• дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку,
а також відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами (ст. 78 КЗпП);
• додаткові відпустки працівникам, які
мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А групи I;
• святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП),
що припадають на відпускний період.
Відпустка автоматично подовжується
на кількість таких святкових або неробочих днів. Субота й неділя не вважаються ні
святковими, ні неробочими днями.
Щорічні відпустки, як правило, мають
бути використані до закінчення робочого року. В перший рік працівник має право
на відпустку повної тривалості лише після
закінчення шести місяців безперервної роботи. Проте деякі категорії працівників можуть одержати відпустку повної тривалості
до спливу шести місяців (частина сьома
ст. 10 Закону про відпустки). В такому разі
її тривалість розраховується пропорційно
відпрацьованому часу.

Оплата відпусток
У ст. 23 Закону про відпустки вказано, що:
• витрати, пов’язані з оплатою відпусток,
передбачених законодавством про працю,
здійснюються за рахунок коштів підприємства, призначених на оплату праці, або за
рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники;
• інші види відпусток, передбачені колективним договором та угодами, трудовим
договором, оплачуються з прибутку, що
залишається на підприємстві після сплати
податків та інших обов’язкових платежів до
бюджету, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором
працівники.
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Отже, відпустка, що надається працівникам понад норми, визначені законодавством
про працю, передбачена положеннями колективного чи трудового договору, має оплачуватися за рахунок прибутку підприємства
після сплати податків та інших обов’язкових
платежів до бюджету.

Бухгалтерський облік відпусток
за рахунок прибутку
Витрати на оплату додаткових відпусток
за рахунок прибутку підприємства в бухгалтерському обліку не відображаються за
рахунок резерву відпусток. Для цього треба
використовувати субрахунок 443 «Прибуток,
використаний у звітному періоді», передбачений Інструкцією до Плану рахунків. На
субрахунку 443 «Прибуток, використаний у
звітному періоді» відображаються розподіл
прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал
та інше використання прибутку в поточному
періоді. Сальдо на цьому субрахунку в кінці
року закривається в кореспонденції із субрахунками 441 або 442, з виведенням сальдо
на одному з цих субрахунків.
Але Інструкцією до Плану рахунків не
передбачена кореспонденція Д-т 443 —
К-т 661. Тому пряме відображення в обліку
нарахування суми відпускних за рахунок
прибутку суперечить порядку застосування Плану рахунків. Інструкцією до Плану
рахунків наведена лише кореспонденція
Д-т 443 — К-т 68.
Оскільки питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до
компетенції його власників, виходом із такої
ситуації може бути те, що підприємство на
підставі ст. 8 Закону про бухгалтерський облік
скористається правом самостійно обирати
порядок і спосіб реєстрації та узагальнення
інформації в регістрах обліку. Розглянемо
приклад (с. 48).
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ПРИКЛАД

Розрахунок відпускних у разі надання додаткової відпустки за рахунок прибутку
Бухгалтеру підприємства з 01.06.2015 р. надається щорічна відпустка. Колективним
договором передбачена додаткова відпустка за рахунок прибутку підприємства тривалістю
чотири календарні дні за постійну роботу за комп’ютером.
Зарплата бухгалтера за розрахунковий період — з червня 2014 р. до травня 2015 р.
становить 55 025,00 грн. Нарахування ЄСВ — 37 % (умовно).
Розрахуємо суму відпускних. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
365 к. дн. – 10 к. дн. (святкові та неробочі дні) = 355 к. дн.
Середньоденна заробітна плата:
55 025,00 грн 355 к. дн. = 155,00 грн.
Сума відпускних за основну щорічну відпустку:
155,00 грн 24 к. дн. = 3720,00 грн.
Сума відпускних за додаткову відпустку:
155,00 грн 4 к. дн. = 620,00 грн.
Загальна сума відпускних:
3720,00 грн + 620,00 грн = 4340,00 грн.
Операції з нарахування та виплати відпускних у разі надання працівникові додаткової
відпустки за рахунок прибутку підприємства в бухгалтерському та податковому обліку
можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст господарської операції

1

Бухгалтерський облік
Д-т

К-т

2

3

4

1

Нарахована сума відпускних
за щорічну основну відпустку

92

2

Нарахована сума відпускних за
додаткову відпустку за рахунок
прибутку підприємства

3

Сума,
грн

Податковий облік
Доходи

Витрати

5

6

7

661

3720,00

—

3720,00

443

661

620,00

—

—

Нарахований ЄСВ на суму відпускних за щорічну основну відпустку

92

651

1376,4

—

1376,40

4

Нарахований ЄСВ на суму відпускних за додаткову відпустку
за рахунок прибутку підприємства

443

651

229,40

—

—

5

Утриманий із відпускних ЄСВ

661

651

156,24

—

—

6

Перерахований до бюджету ЄСВ

651

311

1762,04

—

—

7

661
641/ПДФО
Утриманий із відпускних і перерахований до бюджету ПДФО 641/ПДФО
311

627,56

—

—

8

Утриманий із відпускних і перерахований до бюджету ВЗ

65,10

—

—
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ПРИКЛАД

1

2

3

4

5

6

7

9

Виплачені відпускні з каси підприємства

661

301

3491,10

—

—

Документальне оформлення
відпустки з прибутку
Відповідно до частини 12 ст. 10 Закону
про відпустки роботодавець зобов’язаний
вести облік відпусток, що надаються працівникам. Зокрема, зазначати в графіку відпусток інформацію про фактично використані
працівниками відпустки.
Зазвичай працівники за два тижні до
початку відпустки подають керівництву
підприємства заяву про її надання. Приклад
такої заяви наведено в додатку 1 до статті. Але якщо графіком відпусток стосовно
кожного працівника затверджені конкретні
дати початку та закінчення їхніх відпусток,
то заяви подавати не обов’язково.
Про дату початку відпустки роботодавець
зобов’язаний повідомити працівника не
пізніше, ніж за два тижні до встановленого
графіком відпусток терміну (частина 11
ст. 10 Закону про відпустки). Порушення
роботодавцем строку надання працівнику
такого повідомлення є згідно зі ст. 80 КЗпП
і ст. 11 Закону про відпустки підставою для
перенесення відпустки на інший період за
вимогою працівника.
Оформлюється повідомлення в довільній
формі у двох примірниках (для працівника
та кадрової служби), працівник ознайомлюється з ним під підпис.
Надання відпустки оформляється наказом
роботодавця у вільній формі або шляхом заповнення типової форми № 3-П, затвердженої наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р.
№ 489. Приклад наказу про надання відпустки

ZP_6_2015 (копия).indd 49

на підставі графіка відпусток і заяви працівника
наведено в додатку 2 до статті.
Повний облік відпусток має відображатися кадровою службою в особовій картці
працівника (типова ф. № П-2, затверджена
спільним наказом Державного комітету
статистики України та Міністерства оборони
України від 25.12.2009 р. № 495/656). Така
особова картка містить розділ V «Відпустки»,
де зазначається вид відпустки, період, за
який вона надається, дати її початку й закінчення, а також номер і дата наказу (розпорядження) керівника підприємства про
надання працівникові відпустки.

Податковий облік відпусток
за рахунок прибутку
Нормами ПКУ передбачено врахування у
складі витрат платника податку на прибуток
витрат на оплату праці фізичних осіб, які
перебувають у трудових відносинах із таким
платником податку.
Для врахування витрат на додаткову
оплачувану відпустку до складу податкових
потрібно, щоб такі витрати були передбачені трудовим чи колективним договором
або галузевою угодою, з обґрунтуванням
необхідності надання такої відпустки.
Втім, за вимогою ст. 23 Закону про відпустки, відпустки, про які йдеться у статті,
оплачуються за рахунок прибутку, що залишився після сплати податків та інших
обов’язкових платежів до бюджету. Тож по
суті такі витрати не можуть бути визнаними
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в податковому обліку, хоча і належать до фонду додаткової зарплати (пп. 2.2.12 Інструкції
зі статистики заробітної плати).
Витрати на оплату додаткової оплачуваної відпустки, надання якої передбачено
вимогами колективного чи трудового договору, прирівнюються до заробітної плати, а
тому із суми таких відпускних утримуються
ПДФО, ЕСВ і ВЗ.

Вплив відпусток за рахунок
прибутку на фінансові результати
Оплата відпусток установленої законом
тривалості збільшує витрати підприємства
і, як наслідок, призводить до зміни фінансового результату до оподаткування.
Інші види відпусток, передбачені у колективному або трудовому договорі як додаткові гарантії працівникам, не включаються до складу витрат підприємства ані в
бухгалтерському, ані в податковому обліку.
Вони оплачуються роботодавцем шляхом
зменшення його нерозподіленого прибутку.
Тобто зменшується вже чистий прибуток,
що, в свою чергу, не впливає на фінансовий
результат підприємства.
Також не треба забувати, що з 01.01.2015 р.
кардинально змінився принцип обчислення

податку на прибуток. Так, згідно з пп. 134.1.1
ПКУ об’єктом оподаткування є прибуток,
який визначається шляхом збільшення або
зменшення фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства за
національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку або міжнародними
стандартами фінансової звітності, на різниці,
що виникають відповідно до положень ПКУ.
Тобто тепер оподатковуваний прибуток визначається на підставі даних бухгалтерського
обліку. Податок на прибуток у бухгалтерському обліку є витратами, але витратами,
що виникають після оподаткування. Тому
ототожнювати їх і в податковому обліку не
варто, адже за відправну точку для розрахунку
податку на прибуток береться фінансовий
результат до оподаткування (прибуток чи
збиток), який підлягає певним коригуванням.
Для підприємств із річним доходом менше
20 млн грн об’єкт оподаткування може визначатися без застосування таких коригувань.
І, на завершення, відзначимо, що надання
додаткових відпусток безперечно є важливою соціальною гарантією, яку може надати
роботодавець. Це стимулює працівників і
позитивно впливає на їхню мотивацію, що,
в свою чергу, збільшує ефективність роботи
всього підприємства.

Додаток 1
Приклад заяви на відпустку
Директору ТОВ «СЕРВІС» Кравченко Л. І.
бухгалтера Ткач О. Ю.
Заява
Прошу надати мені щорічні основну та додаткову відпустки загальною тривалістю
28 календарних днів із 15 червня 2015 р. по 12 липня 2015 р. за відпрацьований період
із 20 травня 2014 р. до 19 травня 2015 р.
27.05.2015
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Додаток 2
Приклад наказу про надання відпустки
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС»
найменування підприємства (установи, організації)

Код ЄДРПОУ

12345678

Дата складання

28.05.2015

Типова форма № П-3
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату
України
від 05.12.2008 р. № 489

Табельний номер
0000000183
НАКАЗ № 75
(розпорядження) про надання відпустки
______________________________Ткач Олена Юріївна_______________________
прізвище, ім’я, по батькові

_____________________________адміністрація____________________________
назва структурного підрозділу

_______________________________бухгалтер_____________________________
назва професії (посади)

_____________________ щорічні основна та додаткова ______________________
вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

За період роботи з «20» травня 2014 р. до «19» травня 2015 р.
Період відпустки з «15» червня 2015 р. до «12» липня 2015 р.
на 28 календарних дні(в)
До роботи стати 14.07.2015 р. (з урахуванням того, що 28 червня (День Конституції
України) є неробочим днем).
Бухгалтерії: виплатити Ткач О. Ю. заробітну плату за час відпустки.
Підстави: 1. Заява Ткач О. Ю. від 27.05.2015.
2. Графік відпусток працівників ТОВ «СЕРВІС» на 2015 р.
Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (за необхідності позначити «х»)
Керівник
підприємства

_____Кравченко______

Л. І. Кравченко

підпис

ПІБ

_______Іванов_______

О. П. Іванов

підпис

ПІБ

(установи, організації)

Керівник структурного
підрозділу
З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений
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____Ткач____
підпис працівника

«28» травня 2015 р.
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Галина БЕДНАРЧУК,
консультант львівського офісу КПМГ в Україні

ДИВІДЕНДИ:
виплата фізичним
особам
Метою створення будь-якого підприємства є отримання прибутку. А прибуток можна спрямувати на виплату дивідендів
учасникам (засновникам), адже вони мають право на отримання частини прибутку. У статті розглянуті тонкощі виплати
й оподаткування дивідендів учасникам (засновникам) —
фізичним особам

Загальні правила нарахування
та виплати дивідендів
Метою створення господарського товариства є одержання прибутку. Кожний учасник
господарського товариства має право брати
участь у розподілі прибутку товариства й
одержувати його частку — дивіденди (частина перша ст. 88 ГКУ).

Документальне оформлення
нарахування та виплати
дивідендів
Щоб направити на виплату дивідендів
прибуток, який залишився невикористаним на підприємстві за підсумками того чи
іншого року підприємство насамперед має
вирішити виплатити дивіденди. Таке рішення
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До відома
Дивіденди — частина чистого
прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до
частки їхньої участі у власному капіталі підприємства (п. 4 П(С)БО 15).
Дивіденди — платіж, що здійснюється юридичною особою —
емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших
цінних паперів на користь власника
таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право
власності інвестора на частку (пай)
у майні (активах) емітента, у зв’язку
з розподілом частини його прибутку,
розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (пп. 14.1.49 ПКУ).
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приймається засновниками (учасниками)
або акціонерами підприємства на зборах і
засвідчується протоколом зборів.
За наявності одного власника (засновника) на підприємстві рішення про виплату
дивідендів приймається його одноосібним
розпорядженням. Рекомендовано в документах, якими оформлюється рішення про
виплату дивідендів, зазначати, за який період
проводитиметься виплата, форму виплати
(грошова, натуральна, змішана) і, звичайно,
розмір дивідендів. На підставі протоколу
або розпорядження керівник підприємства
видає наказ про нарахування та виплату
дивідендів.
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Слід зауважити, що з 01.01.2015 р. методика нарахування авансових внесків із податку
на прибуток у разі виплати дивідендів дещо
змінилася та детально описана в п. 57.1(1)
ПКУ. Не будемо докладно зупинятися на
тонкощах цього порядку. Тим паче, що зі всіх
правил є винятки. Зокрема, в разі виплати
дивідендів фізичним особам (резидентам чи
нерезидентам) авансовий внесок із податку
на прибуток не сплачується.
Коротко ми розглянули, що має сплатити
підприємство «зверху» на суму дивідендів.
Утримання із суми дивідендів залежить від
того, кому вони виплачуються. Оскільки
темою нашої статті є виплати фізичним
особам, то зупинимося на цьому питанні
детальніше.

Відображення операцій
із дивідендами в обліку
Операції з нарахування дивідендів бухгалтерія відображає в бухгалтерському обліку
таким проведенням: Д-т 443 «Прибуток,
використаний у звітному періоді» — К-т 671
«Розрахунки за нарахованими дивідендами»
з аналітикою за учасниками (засновниками)
чи акціонерами підприємства.
Оподатковуються дивіденди одночасно
з їх нарахуванням як «зверху» (на суму дивідендів), так і «знизу» (утримання із суми
дивідендів). Незалежно від того, який статус
у підприємства — платника дивідендів, тобто,
чи перебуває воно на загальній системі оподаткування, чи є платником єдиного податку
(3-тя або 4-та група), згідно з пп. 57.1(1).2
ПКУ воно зобов’язане одночасно з виплатою
дивідендів внести до бюджету авансовий
внесок із податку на прибуток.
Авансовий внесок обчислюється за ставкою 18 % (п. 136.1 ПКУ) та нараховується на
суму дивідендів, призначених для виплати.
Сума дивідендів не зменшується на суму
такого податку. Тобто авансовий платіж
сплачує той, хто виплачує дивіденди, а не
той, хто отримує їх.
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Виплата дивідендів фізособірезиденту
ПДФО
Підпунктом 164.2.8 ПКУ встановлено,
що до складу загального місячного/річного оподатковуваного доходу платника
податку — фізичної особи включаються,
зокрема, пасивні доходи (крім зазначених
у пп. 165.1.41 ПКУ1). Під терміном «пасивні
доходи» для цілей розділу IV Кодексу слід
розуміти і дивіденди (пп. 167.5.3 ПКУ).
Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм п. 170.5 ПКУ.
Податковим агентом фізичної особи під час
нарахування на її користь дивідендів, крім
випадків, зазначених у пп. 165.1.18 ПКУ, є
емітент корпоративних прав або за його
дорученням інша особа, яка робить таке
нарахування (пп. 170.5.1 ПКУ).
1
Доходи у вигляді процентів на поточні банківські
рахунки, за якими на користь фізичних осіб виплачується
винятково заробітна плата, стипендії, пенсії, соціальна
допомога та інші передбачені законом соціальні виплати.
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Дивіденди, зазначені у пп. 165.1.18 ПКУ,
також нараховуються на користь фізособи,
але не включаються до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, адже
вони реінвестуються, а не спрямовуються на
виплату. Але таке нарахування дивідендів
(реінвестування) жодним чином не має
змінювати пропорцій (часток) участі всіх
акціонерів (власників) у статутному фонді
емітента, а в результаті нарахування має
збільшитися статутний капітал емітента на
сукупну номінальну вартість нарахованих
дивідендів.
Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок
на прибуток підприємств у спосіб, відмінний
від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від
сплати такого податку з будь-яких підстав,
є податковим агентом під час нарахування
дивідендів (пп. 170.5.2 ПКУ).
Остаточно дивіденди оподатковуються
податковим агентом під час їх нарахування
(пп. 170.5.4 ПКУ) за ставками:
• 5 % — якщо дивіденди нараховані
резидентами — платниками податку на
прибуток підприємств, крім дивідендів,
які виплачуються інститутами спільного
інвестування (пп. 167.5.2 ПКУ);
• 20 % — якщо дивіденди нараховані
рештою емітентів, у т. ч. інститутами спільного інвестування або платниками єдиного
податку (пп. 167.5.1 ПКУ).
Суму утриманого ПДФО слід перерахувати
до бюджету в момент виплати доходу. Але якщо
дивіденди нараховуються, але не виплачуються, то на підставі пп. 168.1.5 ПКУ утримана з
дивідендів сума ПДФО підлягає перерахуванню
до бюджету податковим агентом у строки,
встановлені ПКУ для місячного податкового
періоду, тобто протягом 30 календарних днів,
наступних за останнім днем місяця, за який
нараховано, але не виплачено такий дохід.
Наприклад, наказ про нарахування дивідендів трьом засновникам — фізичним осо-
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бам на загальну суму 100 тис. грн надійшов
до бухгалтерії ТОВ — платника податку на
прибуток у грудні 2014 р. Був утриманий
ПДФО в сумі 5 тис. грн. Але за наказом
дивіденди мали виплачувати, починаючи з
квітня 2015 р. У такому разі ПДФО повністю в
сумі 5 тис. грн слід перерахувати до бюджету
в термін не пізніше 30.01.2015 р.
Якщо ж ПДФО вчасно не перерахувати до
бюджету, то до податкового агента будуть
застосовані штрафні санкції відповідно до
п. 127.1 ПКУ в розмірі 25 % суми податку,
що підлягає нарахуванню та/або сплаті до
бюджету. Тобто, виходячи із зазначених вище
умов, якщо б підприємство перерахувало
податок після 30.01.2015 р., наприклад, одночасно з виплатою дивідендів у квітні 2015 р.,
то довелося б сплачувати податок разом із
штрафом у розмірі 1250 грн. Також була б
донарахована і пеня на підставі ст. 129 ПКУ.
Оскільки ставки оподаткування ПДФО з
2015 р. змінилися, то виникає запитання:
чи не має підприємство, яке нарахувало
дивіденди в 2014 р., а виплачує їх у 2015 р.,
доутримати ПДФО за умови, що податок був
вчасно перерахований до бюджету та для
такого підприємства як для податкового
агента ставка збільшилася (з 5 % у 2014 р.
до 20 % у 2015 р.)?
З аналізу чинного законодавства та з
наведених вище аргументів можна зробити
такий висновок: підприємство не має доутримувати податок під час виплати дивідендів,
які повністю й остаточно були оподатковані
під час їх нарахування в періоді, коли діяла нижча ставка оподаткування, оскільки
функцію податкового агента підприємство
виконало в момент перерахування ПДФО
до бюджету.
Інформацію про суми нарахованих доходів
у вигляді дивідендів і податок, утриманий
із них, треба відобразити у Податковому
розрахунку за ф. № 1ДФ.
Якщо маємо справу зі звичайними дивідендами, тобто тими, які виплачуються
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фізичній особі, слід вказати ознаку доходу «109». Коли ж дохід у вигляді дивідендів
нараховується, але реінвестується (спрямовується на збільшення статутного капіталу),
то у ф. № 1ДФ такий дохід слід вказати з
ознакою доходу «142». Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подається протягом 40
календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного кварталу.
Якщо ж підприємство має акціонерів (засновників), яким виплачуються дивіденди
за акціями або іншими корпоративними
правами, що мають статус привілейованих
або інший статус, який передбачає виплату
фіксованого розміру дивідендів чи суми,
яка перевищує суму виплат, розраховану
на будь-яку іншу акцію, емітовану таким
емітентом, то для цілей оподаткування такі
виплати прирівнюються до виплати заробітної плати з належним оподаткуванням
(пп. 170.5.3 ПКУ).

ЄСВ
Базою для нарахування ЄСВ як для роботодавців, так і для працівників, є заробітна
плата, яка включає основну та додаткову
заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в т. ч. у натуральній
формі, що визначаються Законом про оплату
праці, та суму винагороди фізичним особам
за виконання робіт (надання послуг) за
цивільно-правовими договорами.
Оскільки дивіденди не належать до фонду
оплати праці згідно з п. 3.35 Інструкції зі
статистики зарплати, то їх сума не є базою для нарахування й утримання ЄСВ.
Підтвердження цьому знаходимо також і в
п. 14 розділу ІІ Переліку видів виплат, що
здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою
КМУ № від 22.12.2010 р. 1170. Слід тільки
пам’ятати, що на привілейовані акції це
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правило не поширюється, бо вони оподатковуються як заробітна плата.

Військовий збір
Тимчасово з 03.08.2014 р. в Україні запроваджено військовий збір за ставкою
1,5 % бази оподаткування. За пп. 1.1 п. 16(1)
підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ платниками
військового збору є платники ПДФО (особи,
визначені п. 162.1 ПКУ). Об’єкт оподаткування визначений ст. 163 ПКУ, а саме:
• для резидентів-фізичних осіб:
— загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
— доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час
їх нарахування (виплати, надання);
— іноземні доходи;
• для нерезидентів — фізичних осіб:
— загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід із джерела його походження
в Україні;
— доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час
їх нарахування (виплати, надання).
З 01.01.2015 р. до об’єкта оподаткування
ВЗ (порівняно з 2014 р.) віднесено і суму доходу у вигляді дивідендів. Тому всі дивіденди
(в т. ч. ті, які спрямовуються на збільшення
статутного капіталу, відповідно до п. 1.7
п. 16(1) підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ), які
нараховуються з 01.01.2015 р. фізичним
особам, оподатковуються ВЗ.
На порядок нарахування та сплати військового збору поширюються всі правила
ПДФО, а саме: остаточне оподаткування в
момент нарахування, у випадку невиплати
доходу — перерахування утриманого збору
до бюджету не пізніше 30 числа за місяцем
нарахування доходу й утримання збору.
Відповідальним за нарахування та перерахування до бюджету є податковий агент.
Питання оподаткування перехідних
дивідендів, тобто тих, які нараховувалися
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в 2014 р., а виплачуються в 2015 р., військовим збором ДФСУ роз’яснила в Базі знань
(категорія 132.05): оскільки податковий агент
зобов’язаний утримувати ВЗ, нараховуючи
доходи, визначені у пп. 1.2 п. 16(1) підрозділу
10 розділу XX ПКУ як об’єкт оподаткування
збором, то доходи, які до 01.01.2015 р. не оподатковувались, нараховані до 01.01.2015 р., а
виплачені після 01.01.2015 р., не підлягають
оподаткуванню ВЗ.

Виплата дивідендів фізособінерезиденту
Нарахування (виплата) на користь нерезидента доходів у вигляді дивідендів регулюється такими ж правилами та ставками, які
встановлені для резидентів (пп. 170.10.1 ПКУ).
І аналогічно виплаті дивідендів резиденту
дохід у вигляді дивідендів, виплачений нерезиденту, слід відобразити в ф. № 1 ДФ. Однак
додатково, раз на рік, необхідно заповнювати

додаток ПН «Розрахунок (звіт) податкових
зобов’язань нерезидентів, якими отримано
доходи із джерелом їх походження з України»
до декларації з податку на прибуток, що буде
подаватися контролюючим органам за той рік,
у якому виплачувалися дивіденди нерезиденту.
Перелічимо особливості нарахування
та виплати дивідендів фізичним особам —
нерезидентам:
• не треба нараховувати авансовий внесок на дивіденди;
• із нарахованої суми дивідендів утримується 5 % або 20 % ПДФО;
• утримується ВЗ за ставкою 1,5 % суми
доходу;
• суми дивідендів і ПДФО слід відобразити
в розрахунку за ф. № 1ДФ;
• до декларації з податку на прибуток за
той рік, у якому виплачувалися дивіденди,
необхідно заповнити додаток ПН.
На виконання ст. 103 ПКУ нерезидент —
фізична особа для уникнення подвійного
оподаткування може надати резиденту-емі-

ПРИКЛАД

Відображення в бухгалтерському обліку операцій із нарахування дивідендів
фізичній особі — резиденту
№
з/п
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Зміст операції

Бухгалтерський
облік
Д-т

К-т

Сума,
грн

Податковий облік
Доходи

Витрати

1

Нараховані дивіденди резиденту — фізичній особі

443

671

125 000

—

—

2

Утримано ПДФО із суми
дивідендів

671

641/
ПДФО

25 000

—

—

3

Утримано ВЗ

671

642/ВЗ

1875

—

—

4

Перераховано ВЗ

642/ВЗ

311

1875

—

—

5

Перераховано ПДФО

641/
ПДФО

311

25 000

—

—

6

Виплачено дивіденди резиденту — фізичній особі

671

311

98 125

—

—
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тенту довідку (або її нотаріально засвідчену
копію), яка підтверджує, що нерезидент є
резидентом країни, з якою Україною укладено міжнародний договір про уникнення
подвійного оподаткування2, а також інші
документи, якщо це передбачено міжнародним договором. Однак слід пам’ятати, що
звільнення від оподаткування або зменшення
ставки податку, передбачені міжнародним
договором на час виплати доходу нерезиденту, можливі тільки, якщо такий нерезидент
є бенефіціарним (фактичним) отримувачем
(власником) доходу (п. 103.2–103.4 ПКУ).

Обов’язки фізичної особи
щодо подання декларації
про майновий стан
Відповідно до п. 179.1 ПКУ фізична особа
зобов’язана подавати річну декларацію про
майновий стан і доходи (далі — податкова
декларація) у випадках, передбачених законодавством. Тобто отримання учасником
(засновником) чи акціонером доходів у
вигляді дивідендів є підставою подання податкової декларації.
Згідно з абзацом третім п. 179.2 ПКУ
податкова декларація не подається, якщо
фізична особа:
• отримує тільки один вид доходу — у
вигляді дивідендів — та тільки від одного
емітента-резидента, який є і податковим
агентом щодо такого одержувача;
• отримує дивіденди й одночасно пра-
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цевлаштована в такого емітента-резидента
і отримує заробітну плату.
Фізична особа — одержувач дивідендів
зобов’язана подати податкову декларацію,
якщо:
• дивіденди отримуються від двох і більше
емітентів-резидендів;
• є інші доходи від іншого чи інших податкових агентів, ніж той, хто виплачує
дивіденди;
• дивіденди одержані від емітента-нерезидента.
Декларація подається за результатами
податкового (звітного) року, в якому отримувалися дивіденди, до 1 травня року, що
настає за звітним (пп. 49.18.4 ПКУ). А вже
до 1 серпня року, що настає за звітним,
фізична особа повинна сплатити суму податку, зазначену в поданій нею податковій
декларації (п. 179.7 ПКУ).

До відома
• Виплату дивідендів фізичній
особі слід відобразити в розрахунку
за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «109»,
а реінвестовані дивіденди — з ознакою доходу «142».
• В разі виплати дивідендів
фізичним особам (резидентам чи
нерезидентам) авансовий внесок із
податку на прибуток не сплачується.
• Реінвестовані дивіденди не
оподатковуються ПДФО, але оподатковуються ВЗ.

2
Перелік таких країн наведено в листі ДФСУ від
30.01.2015 р. № 2809/7/99-99-12-01-03-17.
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 58

Разъясняют специалисты
Госстата

c. 61

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці ГФСУ
На запитання відповідає 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

Як округляти військовий збір
у ф. № 1 ДФ
Підприємство помісячно справно
утримує з кожного працівника військовий збір і сплачує його в момент
виплати зарплати. Після закінчення кварталу
всі помісячні суми додає та заповнює розділ ІІ ф. № 1 ДФ. Але якщо всю нараховану
зарплату, яка є об’єктом оподаткування
військовим збором, помножити на 1,5, то
результат не відповідає фактично сплаченій
сумі (є різниця у 5–7 коп.). Як бути?
Податковий розрахунок за ф. № 1 ДФ —
це документ, який свідчить про суми
доходу, нарахованого (виплаченого)
на користь платників податків фізичних осіб,
суми утриманого та/або сплаченого податку. На
підставі відомостей щодо сум утриманого та/
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або сплаченого податку, які зазначаються у податковому розрахунку, податкове зобов’язання
не нараховується. Тому у ф. № 1ДФ нічого
спеціально округляти та підганяти не потрібно.

Як заповнювати показник
«Працювало за трудовим
договором» ф. № 1ДФ
Чи включати у показник «Працювало
за трудовим договором» працівників,
які перебувають у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами та у відпустці для
догляду за дитиною? Їм доходи не нараховуються і вони в ф. № 1ДФ не включаються. Але
ж вони працюють за трудовим договором.
Показник «Працювало за трудовим
договором» — це максимальна кількість осіб, яким нараховано доходи з
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ознакою «101». Оскільки працівникам, які
перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною,
доходи з такою ознакою не нараховано,
то і в показник «Працювало за трудовим
договором» вони не включаються. А от
працівників, які цілий квартал не працювали через тимчасову непрацездатність,
включати потрібно.

Як відобразити військовий збір
за 2014 р. у ф. № 1ДФ
У грудні 2014 р. було нараховано орендну плату. Із цього доходу
було утримано ВЗ. Орендна плата
виплачувалася в кінці січня 2015 р. і одночасно з неї було сплачено військовий
збір. Чи вказувати тепер військовий збір у
ф. № 1ДФ за І квартал? Адже нарахований
дохід потрапив у IV квартал 2014 р., а його
фактична виплата — у I квартал 2015 р.
У 2014 р. орендна плата не була об’єктом оподаткування військовим збором. Крім того доход, який не був
об’єктом оподаткування військовим збором
у 2014 р., а виплачується у 2015 р., не є
об’єктом оподаткування військовим збором.
На цю тему є роз’яснення ДФСУ. Отже дохід
у формі орендної плати за 2014 р., який виплачується у І кварталі 2015 р. у розділі ІІ
ф. № 1ДФ вказувати не потрібно.

Який дохід вказувати в рядку
«Військовий збір» у ф. № 1ДФ
Яка сума нарахованого доходу відображається в рядку «Військовий збір» податкового розрахунку
за ф. № 1ДФ?
Порядок відображення відомостей у
розділі II «Оподаткування процентів,
виграшів (призів) у лотерею та вій-
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ськовий збір» податкового розрахунку за
ф. № 1ДФ визначено п. 3.11 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. № 4 (далі — Порядок № 4). Зокрема, в рядку «Військовий збір»
загальні суми нарахованого, виплаченого
доходу, нарахованого військового збору та
сума перерахованого до бюджету військового
збору відображаються у грошовій формі,
вираженій у національній валюті (у гривнях із копійками). Відомості про фізичну
особу — платника податку, якій нараховані
доходи, з яких утримується військовий збір,
не зазначаються.
Загальною сумою нарахованого доходу,
з метою відображення у вказаному вище
рядку, є загальна сума нарахованого доходу
з якої утримується військовий збір.

Як заповнювати графи 3 і 4 в
рядку «Військовий збір» у ф. № 1ДФ
Як у податковому розрахунку за
ф. № 1ДФ заповнюються графи 3,
3а та 4, 4а рядків «Військовий збір»
та «Оподаткування процентів», якщо дохід
нараховано в одному місяці, а виплачено в
іншому (наприклад, за березень у квітні)?
Відповідно до розділу III Порядку № 4
відомості в розділі I «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
фізичних осіб, і суми утриманого з них податку» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ
відображаються таким чином:
• У графі 3а «Сума нарахованого доходу»
відображається (за звітний квартал) дохід,
який нараховано фізичній особі на підставі
ознаки доходу згідно з довідником ознак
доходів. У разі нарахування доходу його
відображення у графі 3а є обов’язковим
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незалежно від того, виплачені такі доходи
чи ні.
• У графі 3 «Сума виплаченого доходу»
відображається сума фактично виплаченого
доходу платнику податку податковим агентом.
Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, має бути
відображена в податковому розрахунку за
той період, у який входить попередній місяць,
за який заробітну плату було нараховано.
• У графі 4а «Сума нарахованого податку»
відображається сума податку, нарахованого
та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку за законодавством.
• У графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого до бюджету податку.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Порядок відображення відомостей у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів
(призів) у лотерею та військовий збір» податкового розрахунку за ф. 1ДФ визначено п. 3.11
Порядку. Зокрема, в рядку «Військовий збір»
вказуються загальні суми нарахованого
доходу, виплаченого доходу, нарахованого
військового збору та перерахованого до
бюджету військового збору. Відомості про
фізичну особу — платника податку, якій
нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.
Якщо дохід нараховано в одному місяці,
а виплачено в іншому (наприклад, за березень у квітні), то графи 3, 3а та 4, 4а рядка
«Військовий збір» заповнюються аналогічно
графам розділу I такого розрахунку.

На запитання відповідає Наталія КИРПА, начальник інформаційнокомунікаційного відділу ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві

Оподаткування військовим збором
доходів, нарахованих у 2014 р.
Чи оподатковуються військовим
збором доходи, які не підлягали
оподаткуванню військовим збором
і нараховані до 01.01.2015 р., а виплачені
після 01.01.2015 р.?
З 01.01.2015 р. набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової
реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII, яким,
зокрема, змінено об’єкт оподаткування військовим збором.
Так, пп. 1.2 п. 16(1) підрозділу 10 розділу XX
ПКУ визначено, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені
ст. 163 ПКУ. Ставка збору становить 1,5 %
від об’єкта оподаткування (пп. 1.3 п. 16(1)
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підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). Відповідно до
п. 163.1 ПКУ об’єктом оподаткування резидента (нерезидента) є, зокрема, загальний
місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на
користь платника податку, зобов’язаний
утримувати збір із суми такого доходу за
його рахунок (пп. 168.1.1 ПКУ).
Статтею 58 Конституції України визначено, що закони та інші нормативно-правові
акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Це означає, що вони поширюються тільки
на ті відносини, які виникли після набрання
чинності законами та іншими нормативноправовими актами.
Оскільки податковий агент зобов’язаний
утримувати військовий збір, нараховуючи
доходи, визначені у пп. 1.2 п. 16(1) підрозді-
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лу 10 розділу XX ПКУ як об’єкт оподаткування збором, то доходи, які до 01.01.2015 р.
не оподатковувались, але нараховані до
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01.01.2015 р., а виплачені після 01.01.2015 р.
не підлягають оподаткуванню військовим
збором.

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці Держстату України
На запитання відповідає Тетяна БОЧКАРЬОВА, заступник директора
департаменту — начальник відділу статистики оплати праці Держстату України

Вихідна допомога у ф. № 1-ПВ
У якому рядку ф. № 1-ПВ (місячній чи квартальній) відображати
вихідну допомогу при звільненні?
Інструкцією зі статистики заробітної
плати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5
(далі — Інструкція № 5), визначено перелік
видів нарахувань працівникам, які належать
до фонду оплати праці (розділ II), а також
визначено найбільш поширені види виплат,
які не належать до фонду оплати праці в межах норм чинного законодавства (розділ IІІ).
Інструкцію № 5 розроблено відповідно
до Закону про оплату праці з урахуванням
міжнародних рекомендацій у системі статистики оплати праці.

На підставі положень Закону про оплату
праці заробітна плата — це винагорода,
обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник
або вповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу.
Вихідна допомога — це встановлена мінімальна матеріальна гарантія, яка надається
працівнику в разі його звільнення згідно зі
ст. 44 КЗпП. Вихідна допомога не пов’язана
з результатами праці, отже не підпадає під
дію Закону про оплату праці.
Виходячи з викладеного, вихідна допомога
не включається до фонду оплати праці (п. 3.8
Інструкції № 5) та, як наслідок, не відображається у формах державних статистичних
спостережень з праці, зокрема у ф. № 1-ПВ
«Звіт з праці» (місячна) та ф. № 1-ПВ «Звіт
з праці» (квартальна).

Що нового

Затверджено інструкцію про сплату ЄСВ
Наказом Міністерства фінансів України від
20.04.2015 р. № 449 затверджено Інструкцію
про порядок нарахування і сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Інструкція визначає процедуру нарахування і сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
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страхування страхувальниками, визначеними
Законом про ЄСВ, нарахування і сплати фінансових санкцій, стягнення заборгованості зі
сплати страхових коштів Державною фіскальною службою України та її територіальними
органами. Наказ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
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Сегодня в рубрике:

Больничные и «декретный»
отпуск

c. 62

Отчетность по ЕСВ: анализируем
новый порядок заполнени c. 66

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

ЛІКАРНЯНІ
та «декретна»
відпустка
Працівниця повернулась до роботи з відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, коли її дитині виповнилось 2,5 роки. За згодою працівниці їй було
встановлено неповний робочий день тривалістю шість
годин. Через два місяці вона надала листок непрацездатності для догляду за хворою дитиною. Які особливості
його оплати?
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Правові засади надання
матеріального забезпечення
Згідно з частиною першою ст. 19 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) право
на матеріальне забезпечення та соціальні
послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають,
зокрема, застраховані громадяни України.
Застрахованою особою на підставі Закону
про ЄСВ є фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню та
сплачує (сплачувала), або за яку сплачується
чи сплачувався у встановленому законом
порядку ЄСВ.
За осіб, які доглядають за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, ЄСВ сплачується за Порядком нарахування та сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за деякі
категорії застрахованих осіб, затвердженим постановою КМУ від 02.03.2011 р.
№ 178. ЄСВ обчислюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення, виходячи із суми
допомоги.
В разі працевлаштування отримувача
допомоги (або виходу на роботу, в т. ч. у
режимі неповного робочого часу) виплата
допомоги припиняється і ЄСВ сплачує роботодавець на загальних підставах.
Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок
непрацездатності (частина перша ст. 31
Закону № 1105). Порядок, умови видання
та продовження листків непрацездатності
визначено Інструкцією про порядок видачі
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою
наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13.11.2001 р. № 455 (далі —
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Інструкція № 455). Інструкцією № 455
право видавати листки непрацездатності
надано лікуючим лікарям закладів охорони
здоров’я незалежно від форми власності
та лікарям, які провадять господарську
діяльність з медичної практики як фізичні
особи — підприємці.

Контроль за правомірністю
видання листків непрацездатності
Контролює виконання закладами охорони
здоров’я всіх відомств положень Інструкції № 455 у межах своєї компетенції Фонд
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності (далі — Фонд).
Під час перевірок страхувальників, як
планових, так і позапланових, спеціалісти робочих органів Фонду прискіпливо ставляться
до перевірки правомірності й обґрунтованості
видання, продовження та оплати листків
непрацездатності. Зокрема, під час перевірок можуть подаватися запити до шкіл або
дошкільних закладів освіти про відвідування
дитиною цих закладів у період перебування
одного з батьків тимчасово непрацездатним
у зв’язку з доглядом за дитиною.
Також спеціалістами відділів експертизи
тимчасової непрацездатності робочих органів Фонду перевіряються заклади охорони
здоров’я. В разі встановлення фактів втрати, викрадення листків непрацездатності
заклади охорони здоров’я зобов’язані негайно повідомляти Фонд, щоб запобігти
неправомірному витрачанню коштів. За
виявлення порушень правил видання, зберігання, обліку документів, що засвідчують
тимчасову непрацездатність громадян, незадовільного стану експертизи тимчасової
непрацездатності лікувально-профілактичний заклад може бути позбавлений права
видавати документи, які засвідчують тимчасову непрацездатність, у встановленому
порядку.
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Підстави для оплати листка
непрацездатності для догляду
за дитиною
Відповідно до пп. «б» п. 3.15 Інструкції № 455 листок непрацездатності для догляду за хворою дитиною в період щорічної
(основної та додаткової) відпустки, відпустки
без збереження заробітної плати, частково
оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до трьох років не видається.
Таким чином, право на отримання допомоги по догляду за хворою дитиною настає тільки в разі припинення відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку незалежно від того, працює
жінка повний або неповний робочий день.
Щоб працівниця в разі хвороби дитини,
якій не виповнилось трьох років, могла
отримати матеріальне забезпечення, їй
необхідно:
• подати до територіального управління
праці та соціального захисту населення наказ
із місця роботи про припинення відпустки
для догляду за дитиною (див. додаток);
• надати лікарю довідку з територіального управління праці та соціального захисту
населення про отримання (неотримання)
соціальної допомоги. Довідка видається
безоплатно в день звернення за умови
пред’явлення паспорта.
Зверніть увагу! Частиною третьою ст. 25
Закону № 1105 передбачено, що в разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами у період її тимчасової
непрацездатності листок непрацездатності
по тимчасовій непрацездатності закривається, і з дня настання цієї відпустки видається
інший листок непрацездатності. Кожен із
зазначених листків оплачується за нормами
Закону № 1105. За період відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами, що збігається з
відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по
вагітності та пологах виплачується неза-
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лежно від допомоги по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку.
В той же час, згідно з п. 3.11 Інструкції № 455,
якщо мати перебуває у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, то їй листок непрацездатності видається
лише з того дня, коли вона повинна стати до
роботи. А якщо в період хвороби дитини для
жінки не настає термін виходу на роботу, то їй
листок непрацездатності взагалі не видається.
Пунктом 3.13 Інструкції № 455 чітко визначено порядок і підстави видання листка
непрацездатності іншій працюючій особі
(наприклад, батьку), яка доглядає за дитиною віком до трьох років у період, коли
мати перебуває у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку.
На підставі вказаного пункту Інструкції № 455 листок непрацездатності по догляду
за дитиною віком до трьох років може бути
виданий батьку винятково у випадках:
• пологів матері;
• хвороби матері,
• догляду за другою хворою дитиною.
В таких випадках листок непрацездатності видається згідно з довідкою з центру
первинної медико-санітарної допомоги чи
стаціонару, що засвідчує пологи, захворювання матері або необхідність догляду за
іншою хворою дитиною. Відповідальність
за правомірність видання такого листка
непрацездатності лежить на лікарі.
Якщо ніхто із працюючих членів сім’ї не
перебуває у відпустці для догляду за дитиною
віком до трьох років, то листок непрацездатності по догляду за дитиною віком до трьох
років видають на загальних підставах.

Повноваження комісії
(уповноваженого)
із соціального страхування
Згідно з п. 2.2 Положення про комісію
(уповноваженого) із соціального страху-
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вання підприємства, установи, організації,
затвердженого постановою правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності від 23.06.2008 р. № 25 (далі —
Положення № 25), комісія (уповноважений)
із соціального страхування підприємства,
установи зобов’язана:
• розглядати підстави та правильність
видання і заповнення листків непрацездатності й інших документів, які є підставою
для надання матеріального забезпечення;
• вмотивовано приймати рішення про
відмову в призначенні матеріального забезпечення або припинення його виплати
(повністю або частково).
Крім того, комісія має право брати участь
у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувальнопрофілактичним закладом підприємства,
дотримання хворими призначеного режиму
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лікування. В разі встановлення порушень
хворими режиму лікування комісія має право
позбавити застрахованих осіб матеріального
забезпечення (пп. 3.1.4 Положення № 25).
У випадку сумнівів у керівника, бухгалтера
або голови комісії із соціального страхування щодо правомірності видання листка
непрацездатності є можливість звернутися
за роз’ясненнями до робочого органу Фонду,
закладу охорони здоров’я, що видав листок непрацездатності, а за необхідності — ініціювати
перевірку підстав для видання документа та
дотримання режиму застрахованою особою.
Щоправда, слід укластися в термін не більше
десяти днів із дня надходження документів
(ст. 32 Закону № 1105). Повідомлення про
відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження
видається або надсилається заявникові не
пізніше п’яти днів після винесення рішення.

Додаток
Приклад оформлення наказу про дострокове припинення відпустки
для догляду за дитиною
ТОВ «ТРАВЕНЬ»
НАКАЗ
12.05.2015

м. Черкаси

№ 28-К

Про вихід на роботу Бойко Н. М.
НАКАЗУЮ:
1. Бойко Наталію Миколаївну, заступника начальника відділу маркетингу, допустити
до роботи, за її згодою, з 12.05.2015 р. у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на умовах неповного робочого дня тривалістю шість годин.
2. Встановити Бойко Н. М. посадовий оклад у розмірі 4800,00 грн.
Підстава: заява Бойко Н. М. від 08.05.2015.
Директор
З наказом ознайомлена
12.05.2015
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Майський

Р. С. Майський
Бойко
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Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України

ЗВІТНІСТЬ
із ЄСВ: аналізуємо новий
порядок заповнення
З 01.06.2015 р. звітність із ЄСВ за травень слід подавати за
новою формою. Про те, що змінилося у порядку її заповнення
та у формах таблиць, читайте у статті

Н

аказом Міністерства фінансів України
від 14.04.2015 р. № 435 затверджено
новий Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі — Порядок № 435; див. с. 86). У новому Порядку
враховано зміни в законодавстві, внесені
законами 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-VIIІ щодо справляння ЄСВ із мінімальної зарплати, якщо база
нарахування менше мінімальної зарплати;
• «Про внесення змін до розділу VIII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці» від 02.03.2015 р.
№ 219-VIII щодо запровадження понижуючого коефіцієнта.
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Нагадаємо, страхувальники мають визначати базу нарахування ЄСВ у розмірі мінімальної
зарплати, якщо доходи працівників нижче її
розміру. Крім того частиною першою ст. 7 Закону про ЄСВ для платників, зазначених у п. 1
(крім абзацу сьомого), п. 2, 3, 6, 7 і 8 частини
першої ст. 4 Закону про ЄСВ, єдиний внесок
нараховується на суму нарахованої заробітної
плати окремо кожній застрахованій особі.
Розглянемо основні зміни у Порядку № 435.

Нововведення та зміни
у Порядку № 435
Звіт можна подавати поштою
В розділі II Порядку, який визначає загальні правила формування та подання
звіту, передбачена можливість надсилання
звітності поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, якщо кількість
застрахованих осіб не перевищує п’яти.
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У разі надсилання звіту поштою страхувальник зобов’язаний відправити його на
адресу фіскального органу не пізніше ніж
за 10 днів до закінчення граничного строку
подання звітності. Така звітність вважається
поданою в день отримання відділенням поштового зв’язку від платника ЄСВ поштового
відправлення із звітністю.
В разі втрати або псування поштового
відправлення чи затримки його вручення
контролюючому органу з вини оператора
поштового зв’язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. В такому
разі платник ЄСВ звільняється від будь-якої
відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої звітності. Але протягом
п’яти робочих днів із дня отримання повідомлення про втрату або псування поштового
відправлення він зобов’язаний надіслати
поштою або надати особисто (на його вибір)
контролюючому органу другий примірник
звіту разом із копією повідомлення про втрату або псування поштового відправлення.
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звіту за таких осіб, а також підприємців, які
подають звіт за себе.

Уточнено порядок заповнення
таблиці 5
Пунктом 8 розділу IV Порядку № 435 тепер
чітко визначено, що якщо протягом звітного
періоду страхувальником із застрахованою
особою було розірвано трудовий договір, а
потім знову укладено, про таку застраховану
особу робляться два записи в таблиці 5: перший — про припинення трудових відносин;
другий — про їх початок.
Якщо особі надано відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, від трирічного віку до досягнення нею
шестирічного віку або відпустку у зв’язку з
вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається лише дата початку відпустки. Якщо
ж відпустки закінчилися — дата їх закінчення.

Зміни типів нарахувань
Страхувальникам з АР Крим звіт
можна не подавати
Пунктом 11 розділу II Порядку № 435
звільнено від обов’язку подавати звітність
до фіскальних органів протягом строку
тимчасової окупації та після її завершення
платників ЄСВ, визначених п. 1 розділу III
Порядку, які перебували на обліку в контролюючих органах або мали місцезнаходження (місце проживання) на території АР
Крим або Севастополя на початок тимчасової
окупації. Йдеться про страхувальників, які
використовують працю фізичних осіб на
умовах трудового договору (контракту) або
на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору,
укладеного з підприємцем, якщо виконувані
роботи (надавані послуги) відповідають
його видам діяльності), в частині подання

ZP_6_2015 (копия).indd 67

У зв’язку з тим, що органи ПФУ не проводять тепер в ході перевірок донарахування
сум ЄСВ, коди типу нарахувань «4» і «5» щодо
донарахування чи зменшення сум заробітної
плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах вилучено (п. 9 Порядку № 435).
Досі, нагадаємо, було 12 кодів типів нарахування. Натомість запроваджено новий код
типу нарахувань «13» — сума різниці між
розміром мінімальної заробітної плати та
фактично нарахованою заробітною платою за
звітний місяць (із заробітної плати/доходу).

Помилки
Нормами Порядку № 435 передбачено, що
чинним вважається останній електронний
або паперовий звіт, поданий страхувальником
до закінчення термінів подання звітності,
визначених цим Порядком.
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Якщо страхувальником до закінчення
терміну подання звіту подаються лише окремі
таблиці за поточний звітний період зі статусами «скасовуюча», «додаткова», цей звіт не
вважається звітом і вважається таким, що
не подавався.
В разі виявлення страхувальником у звіті
після закінчення звітного періоду помилки в реквізитах (крім сум), що стосується
страхувальника або застрахованої особи,
подаються скасовуючі документи. Тобто
страхувальник повинен сформувати та подати звіт за попередній період, який містить
перелік таблиць звіту, таблицю зі статусом
«скасовуюча» з відомостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих
осіб і таблицю зі статусом «початкова» із
правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб; таблиця 6 має
містити дані щодо кожної застрахованої
особи окремо.
Звіт, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не має містити таблиць 1–4 додатка 4 Порядку № 435.
Внесення змін до сум нарахованої заробітної
плати або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум ЄСВ за звітний місяць під
час формування та подання скасовуючих
документів не допускається.

Зміни в додатках до Порядку
В додатку 1 «Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» вилучено коди категорії
страхувальника 170 (ФСС від НВВ), 231.2 та
231.3 щодо участі в різних видах соціального
страхування осіб, які провадять незалежну
професійну діяльність, натомість їх включено
у категорію 230. Схожі зміни для осіб, які
виявили бажання брати добровільну участь
у декількох видах соціального страхування
мають місце і в частині кодів 243. Додану нову
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категорію 244 — «Фізичні особи — підприємці, державна реєстрація яких припинена
за заявницьким принципом та які перебувають на обліку як платники єдиного внеску»
Додаток 2 «Таблиця відповідності кодів
категорій застрахованої особи та кодів бази
нарахування і розмірів ставок єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» доповнено новими кодами
категорії застрахованих осіб:
• 47 — працівники — громадяни України,
іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України) й
особи без громадянства, які працюють на
підприємствах, в установах та організаціях,
в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому п. 1 частини першої ст. 4 Закону
про ЄСВ; у фізичних осіб — підприємців на
умовах трудового договору (контракту) або
на інших умовах, передбачених законодавством; у фізичних осіб, які забезпечують себе
роботою самостійно, та в інших фізичних осіб
на умовах трудового договору (контракту) на
підставі Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації» від 27.03.2014
р. № 1169-VII. Базою нарахування ЄСВ для
них є сума нарахованої середньої заробітної
плати, ЄСВ нараховується на заробітну плату
(дохід) застрахованої особи страхувальником
відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76–49,7 %, до якого
віднесено платника ЄСВ, та утримується
із заробітної плати (доходу) застрахованої
особи в розмірі 3,6 %; код 47 застосовуєься,
якщо особа мобілізована і платник нараховує
середню заробітну плату і проводить нарахування та утримання, хоча законом вони
звільняються від сплати ЄСВ.
• 48 — особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, яких
призвали на військові збори та/або мобілізували з 01.03.2014 р. на підставі Закону
України «Про внесення змін до деяких зако-
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нодавчих актів України щодо забезпечення
проведення мобілізації» від 27.03.2014 р.
№ 1169-VII. Базою нарахування ЄСВ є виплати, що компенсуються з бюджету в межах
середнього заробітку працівників, призваних
на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період. ЄСВ не
нараховується та не утримується;
• 49 — наймані працівники, яким на
період проведення АТО в населеному пункті
з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім
календарних днів після прийняття рішення
про припинення АТО, надано відпустку без
збереження заробітної плати згідно з п. 18
частини першої ст. 25 Закону про відпустки.
Базою нарахування ЄСВ є сума нарахованої
відпустки без збереження заробітної плати, менша за мінімальну заробітну плату,
встановлену законом на місяць, за який на-
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раховується заробітна плата (дохід). ЄСВ не
нараховується та не утримується. Код «49»
застосовуєься тільки для осіб, які працюють
і проживають в зоні АТО і яким надано відпустку без збереження заробітної плати.
Якщо протягом звітного місяця особа відпрацювала 10 днів, а решту часу у зв’язку
з військовими діями взяла відпустку без
збереження заробітної плати то в таблиці 6
будуть два записи на особу: в першому рядку
відображаємо особу з кодом застрахованої
особи «1» і вказуємо суму нарахованої заробітної плати; в другому — з кодом «49»
і вказуємо кількість днів відпустки без збереження заробітної плати. Якщо в такому
випадку сума зарплати менше мінімальної,
ЄСВ не донараховується.
Більш детально про порядок заповнення
оновлених форм таблиць 1, 5 і 6 звітності з
ЄСВ читайте на с. 71.

ПРИКЛАД

Заповнення таблиці 6 звітності з ЄСВ
Підприємству присвоєно 67-й клас професійного ризику. Працівника Семенченка
18.05.2015 р. мобілізували. За дні роботи йому нарахована заробітна плата в сумі 3500
грн, а за решту днів місяця — середня заробітна плата в сумі 1480 грн. Сидоров перебував
у трудових відносинах із підприємством повний календарний місяць (травень 2015 р.),
але працював на умовах неповного робочого часу та йому нарахували заробітну плату в
розмірі 609,00 грн, тобто менше мінімальної.
В таблиці 6 звітності з ЄСВ інформацію про Семенченка відображаємо двома рядками:
— у першому вказуємо поточний період із зазначенням кількості календарних днів
перебування у трудових відносинах — «31» (у зв’язку з мобілізацією вони не перериваються) та суми заробітної плати за 17 днів травня;
— у другому — поточний період із зазначенням коду застрахованої особи «48» і суми
середньої заробітної плати за травень.
Крім того в таблиці 1 суми середньої заробітної плати за поточний період мають бути
включені до рядків 1 та 1.1.
Інформацію про Сидорова відображаємо двома рядками:
— у першому вказуємо поточний період із зазначенням кількості календарних днів
перебування у трудових відносинах «31» і фактичну нараховану заробітну плату;
— у другому — з кодом типу нарахувань «13» донараховану суму заробітної плати до
мінімального розміру.
Також у таблиці 1 у рядку 1 буде відображена фактична сума нарахованої йому заробітної плати, а в рядках 2 та 2.5 — додаткова база, на яку нараховується ЄСВ.
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Заповнення реквізитів таблиці 1 додатка 4
У заголовній частині таблиці відображаються:
Реквізит 01.Звіт за місяць, рік — звітний період,
за який формується та подається звіт у форматі
ДД.ММ.РРРР. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.
Реквізит 02. Код за ЄДРПОУ або податковий
номер/серія та номер паспорта страхувальника:
— для юридичних осіб — восьмирозрядний
номер згідно з ЄДРПОУ;
— для фізичних осіб — підприємців — десятирозрядний номер за ДРФО (податковий (ідентифікаційний) номер або номер паспорта, якщо
особа відмовилася від нього).
Реквізит 03 — заповнюється в разі подання
звіту правонаступником.
Повне найменування страхувальника (відповідно до установчих документів) або прізвище,
ім’я, по батькові для фізичної особи.
Реквізит 04. Код основного виду економічної
діяльності, на підставі якого встановлено клас
професійного ризику.
Реквізит 05. Клас професійного ризику виробництва згідно з повідомленням про взяття
на облік платника єдиного внеску в органі ПФУ
(для платників, взятих на облік із 01.01.2011 р.),
повідомленням про віднесення страхувальника до
класу професійного ризику виробництва, виданим
робочим органом виконавчої дирекції ФСС від НВВ
(для платників, узятих на облік до 01.01.2011 р.).
Реквізити 06–09. Платником ставиться позначка « » у відповідну клітинку, якщо платник:
— бюджетна установа;
— підприємство, організація всеукраїнської
громадської організації інвалідів, зокрема УТОГ,
УТОС;
— підприємство, організація громадської організації інвалідів;
— підприємство суднобудівної промисловості
(клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи
33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010).
Реквізити10–15. Зазначаються:
— підпорядкованість платника (міністерство
або інший центральний орган виконавчої влади);
— місцезнаходження або місце проживання
платника, телефон;
— організаційно-правова форма господарювання;
— номер реєстрації страхувальника за даними
повідомлення про взяття на облік платника єдиного
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внеску або повідомлення про реєстрацію платника
страхових внесків в органі ПФУ;
— назва, МФО банку, номери поточних рахунків
в установах банків.
Реквізит 16. Кількість створених нових робочих
місць у звітному періоді — зазначається раз і лише
тоді, коли на підприємстві створено нове робоче
місце у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом
припинення) або збільшенням штатної чисельності
працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні
12 місяців, а також створене шляхом модернізації
або зміни технології виробництва, що потребують
нових знань і вмінь працівника, незважаючи на те
що на них не були прийняті працівники.
Реквізит 17. Застосування коефіцієнта (так/
ні). Робиться помітка « », якщо страхувальник
застосовує понижуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ.
Реквізит 18. Розмір коефіцієнта.
Реквізит 19. Середня заробітна плата за 2014 р.
Реквізит 20. Середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 р.
Порядок обчислення реквізитів 18–20 визначає
п. 9(5) розділу VIII Закону про ЄСВ; див. також листи
ДФСУ від 23.03.2015 р. № 9843/7/99-99-17-03-01-17
і від 09.04.2015 р. № 12518/7/99-99-17-03-01-17 із
прикладами їх розрахунку в журналі «Заработная
плата» № 5/2015, с. 79.
Реквізит 21. Середньооблікова кількість штатних
працівників. Визначається платником відповідно
до Інструкції зі статистики чисельності працівників,
затвердженої наказом Держкомстату України від
28.09.2005 р. № 286:
— у т. ч. працівників, яким на підставі чинного законодавства встановлена інвалідність.
Заповнюється згідно з наказом Мінпраці від
10.02.2007 р. № 42;
— працівників, які мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню. Заповнюється за
ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення»
від 05.07.2012 р. № 5067-VІ;
— штатна чисельність працівників.Установлений
на перше число звітного періоду роботодавцем
склад працівників (персонал), із якими укладено
трудовий договір (контракт) відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з
урахуванням вакантних), у якому зазначено розмір
окладу для конкретної посади;
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— кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового
характеру;
— кількість застрахованих осіб у звітному
періоді, яким нараховані виплати (особи, за яких
подаються відомості до системи персоніфікованого
обліку, які зазначені в таблиці 6), у т. ч. окремо
чоловіків і жінок.

Реквізит
1

Назва реквізиту

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Таблиця 1 заповнюється платниками за звітний
місяць відповідно до бухгалтерських документів
про нараховану заробітну плату, винагороди за
виконану роботу (надані послуги) за цивільноправовими договорами й оплату допомоги по
тимчасовій непрацездатності за цей місяць незалежно від джерел фінансування таких виплат
та від терміну їх фактичних виплат.

Порядок заповнення

Загальна сума нарахованої заробітної сума рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 1.5 без обмеження
плати, винагород за виконану роботу максимальною величиною, на яку нараховується ЄСВ
(надані послуги) за цивільно-правовими договорами й оплати допомоги
по тимчасовій непрацездатності,
вагітності та пологах, усього
(р.1.1 + р. 1.2 +р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

1.1

cума нарахованої заробітної плати

заробітна плата звітного місяця за видами виплат,
які включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати,
в т. ч. у натуральній формі, склад якої визначається
Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2000 р.
№ 5, і Законом про оплату праці без обмеження
максимальною величиною

1.2

cума винагород за договорами ци- суми винагород, нараховані у звітному місяці фізособам за виконання робіт (надання послуг) за
вільно-правового характеру
цивільно-правовими договорами без обмеження
максимальною величиною

1.3

cума оплати перших п’яти днів тим- сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрачасової непрацездатності за рахунок цездатності за рахунок коштів роботодавця без
коштів роботодавця
обмеження максимальною величиною. Якщо звіт
формується за допомогою програмного забезпечення, сума зазначається в ручному режимі

1.4

cума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за
рахунок коштів фондів соціального
страхування, всього; в т. ч.:

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності за
рахунок ФСС з ТВП без обмеження максимальною
величиною. Якщо звіт формується за допомогою
програмного забезпечення, сума зазначається в
ручному режимі

1.4.1

cума допомоги по тимчасовій не- сума допомоги по тимчасовій непрацездатності
працездатності, яка виплачується за за рахунок коштів ФСС від НВВ без обмеження
рахунок коштів ФСС від НВВ
максимальною величиною

1.5

cума допомоги по вагітності та по- сума допомоги по вагітності та пологах за рахунок
логах
коштів ФСС з ТВП без обмеження максимальною
величиною. Якщо звіт формується за допомогою
програмного забезпечення, сума зазначається в
ручному режимі
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Реквізит

Назва реквізиту

Порядок заповнення

2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу
(надані послуги) за цивільно-правовими договорами й оплати допомоги
по тимчасовій непрацездатності та
допомоги у зв’язку з вагітністю та
пологами, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 +
+ р. 2.3 + р. 2.4+ р. 2.5)

виплати, наведені в рядку 1, але з урахуванням
максимальної величини, на яку нараховується
ЄСВ, а також включається сума додаткової бази
нарахування ЄСВ

2.1

сума нарахованої заробітної плати, сума рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 і 2.1.7
на яку нараховується єдиний внесок,
усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 +
+ р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6 + р. 2.1.7)

2.1.1

роботодавцями відповідно до класу суми заробітної плати, на які нараховується ЄСВ
професійного ризику виробництва на підставі класу професійного ризику
(36,76–49,7 %)

2.1.2

бюджетними установами (36,3 %)

суми заробітної плати, нараховані бюджетними
установами, на які нараховується ЄСВ

2.1.3

роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів
повітряних суден цивільної авіації
(пілоти, штурмани, бортінженери,
бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам,
які виконують спеціальні роботи в
польотах (45,96 %)

зазначаються суми заробітної плати, нараховані
особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери,
бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і
бортоператорам, які виконують спеціальні роботи
в польотах, на які нараховується ЄСВ

2.1.4

підприємствами, установами й ор- суми заробітної плати, нараховані підприємствами,
ганізаціями працюючим інвалідам установами й організаціями найманим працівникам,
(8,41%)
які є інвалідами, на які нараховується ЄСВ

2.1.5

підприємствами й організаціями всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, зокрема товариствами
УТОГ та УТОС (5,3 %)

зазначаються суми заробітної плати, на які нараховується ЄСВ, нараховані підприємствами й організаціями всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС, у
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 % суми витрат на оплату праці

2.1.6

підприємствами й організаціями громадських організацій інвалідів (за
умов, визначених частиною 14 ст. 8
Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)

суми заробітної плати працюючих інвалідів, на які
нараховується ЄСВ, нараховані підприємствами
й організаціями громадських організацій інвалідів, у 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 % суми витрат на оплату
праці
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2.2

Назва реквізиту

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Порядок заповнення

підприємствами суднобудівної про- суми зарплати, нараховані працівникам із числа
мисловості (клас 30.11 групи 30.1 зазначених класів, груп і розділів, на які нарахорозділу 30, клас 33.15 групи 33.1 роз- вується ЄСВ
ділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (33,2 %)
сума винагород за виконані роботи
(надані послуги) за цивільно-правовими договорами, всього (р. 2.2.1 +
+ р. 2.2.2 + р. 2.2.3)

суми винагород, нараховані роботодавцем у звітному
місяці фізичним особам за виконання робіт (надання
послуг) за цивільно-правовими договорами (крім
сум винагород підприємцям, що не оподатковуються
ЄСВ), на які нараховується ЄСВ

2.2.1

сума винагород за виконані роботи сума винагороди фізичним особам за виконання
(надані послуги) за цивільно-право- робіт (надання послуг) за цивільно-правовими довими договорами, 34,7 %
говорами, на яку нараховується ЄСВ

2.2.2

сума винагород за виконані роботи
(надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована
підприємствами та організаціями
всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами
УТОГта УТОС (5,3 %)

сума винагороди за виконання робіт (надання
послуг) за цивільно-правовими договорами, на
яку нараховується ЄСВ, нараховані зазначеними
підприємствами й організаціями, якщо кількість
інвалідів у них становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд
оплати праці таких інвалідів становить не менш як
25 % суми витрат на оплату праці

2.2.3

Сума винагород за виконані роботи
(надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована
підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1
розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (33,2 %)

суми винагороди за виконання робіт (надання
послуг) за цивільно-правовими договорами, нараховані працівникам із числа зазначених класів,
груп і розділів, на які нараховується ЄСВ

2.3

сума допомоги по тимчасовій не- сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, всього (р. 2.3.1 + працездатності за рахунок коштів роботодавця та
+ р. 2.3.2 + р. 2.3.3 + р. 2.3.4)
ФСС з ТВП, на яку нараховується ЄСВ в розрізі
ставок ЄСВ

2.4

Cума допомоги по вагітності та по- сума допомоги по вагітності та пологах в розрізі
логах (р. 2.4.1 + р. 2.4.2 + р. 2.4.3 + ставок ЄСВ 33,2 %, 8,41 %, 5,3 %, 5,5 %
+ р. 2.4.4)

2.5

додаткова база нарахування єдиного різниця між розміром мінімальної заробітної плати
внеску, всього (р. 2.5.1 + р. 2.5.2 + та фактично нарахованою заробітною платою за
+ р. 2.5.3 + р. 2.5.4 + р. 2.5.5)
звітний місяць (із заробітної плати/доходу)1.

2.5.1

роботодавцями відповідно до класу сума різниці між розміром мінімальної заробітної
професійного ризику виробництва плати та фактично нарахованою заробітною пла(36,76–49,7 %)
тою за звітний місяць (із заробітної плати/доходу),
на яку нараховується ЄСВ на підставі класу професійного ризику

1
Про особливості нарахування ЄСВ, якщо база оподаткування менше мінімальної див. лист ДФСУ від 14.02.2015 р.
№ 4979/7/99-99-17-03-01-17 у журналі «Заработная плата» № 3/2015, с. 74 та відповіді прямої лінії в журналі «Заработная плата» № 4/2015, с. 24
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2.5.2

бюджетними установами (36,3 %)

сума різниці між розміром мінімальної заробітної
плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати/доходу),
на яку нараховані бюджетними установами ЄСВ

2.5.3

роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів
повітряних суден цивільної авіації
(пілоти, штурмани, бортінженери,
бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) та бортоператорам,
які виконують спеціальні роботи в
польотах (45,96 %)

сума різниці між розміром мінімальної заробітної
плати та фактично нарахованою заробітною платою
за звітний місяць (із заробітної плати/доходу), на яку
нараховані особам льотних екіпажів повітряних суден
цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери,
бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) та
бортоператорам, які виконують спеціальні роботи
в польотах, на які нараховується ЄСВ

2.5.4

підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1
розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (33,2 %)

сума різниці між розміром мінімальної заробітної
плати та фактично нарахованою заробітною платою
за звітний місяць (із заробітної плати/доходу), на
яку нараховані працівникам із числа зазначених
класів, груп і розділів, на які нараховується ЄСВ

3
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Нараховано єдиного внеску, всього сума рядків 3.1, 3.2, 3.3 та 3.4
(р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5)

3.1

на суми заробітної плати, всього сума рядків 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7
(р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 +
+ р. 3.1.5 + р. 3.1.6 + р. 3.1.7)

3.1.1

на суми заробітної плати, нарахованої сума ЄСВ, яка розраховується у відсотках залежно
роботодавцями, відповідно до класу від класу професійного ризику виробництва від
професійного ризику виробництва суми заробітної плати, зазначеної в рядку 2.1.1
(р. 2.1.1 (36,76 % – 49,7 %) на
коефіцієнт)

3.1.2

на суми заробітної плати, нарахованої сума ЄСВ, визначена шляхом множення суми забюджетними установами (р. 2.1.2
робітної плати, відображеної в рядку 2.1.2 на 36,3 %
36,3 %) коефіцієнт
(розмір ЄСВ, установлений для бюджетних установ)

3.1.3

на суми заробітної плати, нарахованої сума ЄСВ, визначена шляхом множення суми заророботодавцями найманим працівни- бітної плати, відображеної в рядку 2.1.3 на 45,96 %
кам із числа осіб льотних екіпажів
повітряних суден цивільної авіації
(пілоти, штурмани, бортінженери,
бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) та бортоператорам, які
виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.1.3 45,96 % коефіцієнт)

3.1.4

на суми заробітної плати, нарахова- сума ЄСВ, визначена шляхом множення суми заної підприємствами, установами й робітної плати, відображеної в рядку 2.1.4 на 8,41 %
організаціями працюючим інвалідам
(р. 2.1.4 8,41 %)

3.1.5

на суми заробітної плати, нарахованої сума ЄСВ, визначена шляхом множення суми запідприємствами й організаціями все- робітної плати, відображеної в рядку 2.1.5 на 5,3 %
українських громадських організацій
інвалідів, зокрема товариствами
УТОГ та УТОС (р. 2.1.5 5,3 %)
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3.1.6

на суми заробітної плати, нарахованої сума ЄСВ, визначена шляхом множення суми запідприємствами та організаціями робітної плати, відображеної в рядку 2.1.6 на 5,5 %
громадських організацій інвалідів
(за умов, визначених частиною 14
ст. 8 Закону) працюючим інвалідам
(р. 2.1.6 5,5 %)

3.1.7

на суми заробітної плати, нарахова- сума ЄСВ, визначена шляхом множення суми заної підприємствами суднобудівної робітної плати, відображеної в рядку 2.1.7, на 33,2 %
промисловості (клас 30.11 групи
30.1 розділу 30, клас 33.15 групи
33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010)
(р. 2.1.7 33,2 % коефіцієнт)

3.2

на суми винагород за виконані роботи сума ЄСВ, визначена шляхом суми винагороди,
(надані послуги) за цивільно-право- відображеної в рядках 3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3
вими договорами, усього (р. 3.2.1 +
+ р. 3.2.2+ р. 3.2.3)

3.2.1

на суми винагород за виконані роботи сума ЄСВ, визначена шляхом множення суми ви(надані послуги) за цивільно-право- нагороди, відображеної в рядку 2.2.1, на 34,7 %
вими договорами (р. 2.2.1 34,7 %
коефіцієнт)

3.2.2

на суми винагород за виконані роботи сума ЄСВ, визначена шляхом множення суми
(надані послуги) за цивільно-пра- винагороди, відображеної в рядку 2.2.2, на 5,3 %
вовими договорами, нарахованих
підприємствами й організаціями всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, зокрема товариствами
УТОГ та УТОС (р. 2.2.2 5,3 %)

3.2.3

на суми винагород за виконані роботи сума ЄСВ, визначена шляхом множення суми ви(надані послуги) за цивільно-пра- нагороди, відображеної в рядку 2.2.3, на 33,2 %
вовими договорами, нарахованих
підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1
розділу 30, клас 33.15 групи 33.1
розділу 33 КВЕД ДК 009:2010)
(р. 2.2.3 33,2 % коефіцієнт)

4

4.1
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Сума нарахованої заробітної плати,
винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими
договорами й оплати допомоги по
тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, із
якої утримано єдиний внесок, усього
(р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 + р. 4.4)

суми заробітної плати, інших виплат, винагород,
нарахованих (виплачених) застрахованій особі відповідно до умов трудового або цивільно-правового
договору, за виконання робіт (надання послуг) та
оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності
та допомоги по вагітності та пологах, з урахуванням
максимальної величини, на яку нараховується ЄСВ.
Відображається сума рядків 4.1, 4.2 та 4.3, 4.4 яка
має відповідати значенню рядка 2

сума заробітної плати застрахова- сума рядків 4.1.1, 4.1.2 та 4.1.3, яка має відповідати
них осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + значенню рядка 2.1
+ р. 4.1.3)
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Реквізит

Назва реквізиту

5

Утримано єдиний внесок, усього
(р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 +
+ р. 5.5 + р. 5.6)

Суми утриманого ЄСВ в розрізі ставок

6

Донараховано та/або доутримано
єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх
звітних періодах(р. 6.1+р. 6.2+ р. 6.3)

Рядки 6.1 і 6.3 заповнюються, якщо платником
самостійно виявлено заниження сум нарахованого
ЄСВ на суми заробітної плати,
винагород за виконані роботи (надані послуги) за
цивільно-правовими договорами,
допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують
нарахування виплат, на які платником самостійно
донараховано та/або доутримано суму ЄСВ
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Порядок заповнення

6.1

донараховано єдиний внесок (крім сума рядків із 6.1.1 до 6.1.13. Заповнюється платсум, зазначених у р. 6.2)
ником, якщо ним самостійно виявлено заниження
відображених сум ЄСВ у періодах, що передують
звітному, в розрізі встановлених розмірів ЄСВ,
у т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати

6.2

донараховано єдиний внесок за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику
виробництва

6.3

додатково утримано єдиний внесок сума рядків 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5. Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено
заниження відображених сум ЄСВ у періодах, що
передують звітному, в розрізі встановлених розмірів
ЄСВ, залежно від категорії застрахованих осіб

6.4

сума виплат, на яку донараховано база нарахування ЄСВ, на яку донараховано ЄСВ.
єдиний внесок
Рядок не використовується, якщо заробітна плата
донараховується за попередній період, зокрема у
зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого
часу, виявленням помилок, оскільки такі суми
включаються до заробітної плати того місяця, в
якому були нараховані.
Рядок «Зміст помилки». Вказується період, у якому
виявлено помилку, та вид виплати, на яку своєчасно
не нараховано ЄСВ. За наявності декількох помилок
описується кожна з них

7

Зменшено суму єдиного внеску у
зв’язку з виправленням помилки,
допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

77

заповнюється в разі зміни класу професійного
ризику виробництва. Самостійно обчислену суму в
результаті перерахунку (різниця між нарахованою
сумою за розміром, установленим раніше, та нарахованою сумою ЄСВ за встановленим розміром за
зазначений період) платник відображає за звітний
період, у якому ним отримано повідомлення

сума рядків 7.1, 7.2 та 7.3. Рядки 7.1 і 7.3 заповнюються, якщо платником самостійно виявлено завищення
сум нарахованого ЄСВ на суми заробітної плати,
винагород за виконані роботи (надані послуги) за
цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих платником

25.05.2015 13:49:25

78

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реквізит

Назва реквізиту

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Порядок заповнення
у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують
нарахування виплат, на які платником самостійно
донараховано та/або доутримано суму ЄСВ

7.1

зменшено нарахування (крім сум, сума рядків із 7.1.1 до 7.1.13. Заповнюється платзазначених у р. 7.2)
ником, якщо ним самостійно виявлено завищення
сум, нарахованого ЄСВ у періодах, що передують
звітному, на суми виплат, які не є базою нарахування
ЄСВ, у розрізі встановлених розмірів ЄСВ. Зазначені
рядки використовуються також для коригування сум
ЄСВ, у зв’язку зі зміною черговості їх зарахування
до максимальної величини бази нарахування ЄСВ
за минулі періоди

7.2

зменшено суму єдиного внеску за
попередні звітні періоди внаслідок
зменшення класу професійного ризику виробництва

заповнюється в разі зміни класу професійного
ризику виробництва відповідно до повідомлення
органу ПФУ за період із дати встановлення нового класу професійного ризику та розміру ЄСВ.
Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку
(різниця між нарахованою сумою ЄСВ за розміром,
установленим раніше, та нарахованою сумою ЄСВ
за встановленим розміром за зазначений період)
платник відображає за звітний період, у якому ним
отримано повідомлення

7.3

зменшено утримання

сума рядків 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5. Заповнюється, якщо платником самостійно виявлено завищення відображених утриманих сум ЄСВ на суми
виплат, які не є базою для утримання (нарахування)
ЄСВ, у розрізі встановлених розмірів, залежно
від категорії застрахованих осіб, у періодах, що
передують звітному. Зазначені рядки використовуються також для коригування сум ЄСВ, у зв’язку із
зміною черговості їх зарахування до максимальної
величини бази нарахування ЄСВ за минулі періоди

7.4

сума виплат, на яку зайво нараховано сума на яку у попередніх звітних періодах помилково
єдиний внесок
чи зайво нараховано/утримано ЄСВ
Зміст помилки

8
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Вказується період, у якому виявлено помилку, та
вид виплати, на яку зайво нарахований ЄСВ. За
наявності декількох помилок описується кожна з них

Загальна сума єдиного внеску, що сума ЄСВ, що визначається шляхом додавання
підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + даних, зазначених у рядках 3, 5, 6, від яких відні+ р. 6 – р. 7)
маються дані рядка 7, та відповідає сумі рядків 8.1,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12,
8.13, 8.14. Кількість рахунків, на які страхувальник
перерахував ЄСВ за звітний період,має відповідати
кількості заповнених рядків 8.1–8.14
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Заповнення реквізитів таблиці 5 додатка 4
Таблиця 5 «Відомості про трудові відносини
осіб» додатка 4 до Порядку № 435 (далі — таблиця 5) призначена для реєстрації застрахованих осіб
у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Вона подається страхувальником,
якщо протягом звітного періоду:
— укладено або розірвано трудовий договір
(цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою —
підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані
послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців)
із застрахованою особою;
— укладено або розірвано трудовий договір
із застрахованою особою, працевлаштованою на
нове робоче місце;
— особі надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку;
— особі надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
— особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю
та пологами.
Якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання
та розірвання трудових угод (цивільно-правового
договору), надання відповідної відпустки, таблиця 5
не формується та не надається.
Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано
трудовий договір, а потім знову його укладено, на
таку застраховану особу робляться два записи в

таблиці 5: перший — із зазначенням дати припинення трудових відносин; другий — із зазначенням
дати початку трудових відносин.
У випадку надання відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного, шестирічного віку або відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами у звітному місяці зазначається дата
початку відпустки.
У звітному місяці зазначається дата закінчення
відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного, шестирічного віку або відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами.
Тобто в таблиці 5 слід не слід одночасно проставляти дату початку та закінчення таких відпусток: або лише початок, або лише закінчення.
Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було укладено
та розірвано трудовий або цивільно-правовий
договір, дати початку та припинення трудових
або цивільно-правових відносин записуються в
одному рядку.
Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано
трудовий договір, а потім знову укладено, робляться
два записи в таблиці 5: перший — із зазначенням
дати припинення трудових відносин; другий — початку трудових відносин.
Враховуючи вищезазначене, відомості до таблиці 5 про початок і закінчення цивільно-правових
відносин у межах договору підряду (виконання
робіт) заносяться відповідно до строків, зазначених у договорі, а в межах договору про надання
послуг — акта про їх надання.

Порядок заповнення реквізитів таблиці 5
Реквізит

Порядок заповнення

01

Для юридичних осіб — восьмирозрядний номер
згідно з ЄДРПОУ. Для фізосіб — підприємців —
Код за ЄДРПОУ або податковий десятирозрядний номер із ДРФО (податковий
номер/серія та номер паспорта стра- (ідентифікаційний) номер або номер паспорта,
якщо особа відмовилася від нього)
хувальника

02

реквізит 02 заповнюється в разі подання звіту
правонаступником

03
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Назва реквізиту

Звіт за місяць, рік

звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри),
за який подаються дані щодо трудових відносин.
Відповідає місяцю початку або припинення трудових
відносин чи відносин за договорами ЦПХ
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Порядок заповнення

05

№ з/п

порядковий номер запису

04

Тип початкова/скасовуюча/додаткова позначка « » вноситься у клітинку потрібного
варіанта:
— початкова, коли за певний звітний період таблиця
подається вперше;
— скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати
відомості про застраховану особу поданого раніше
звіту, в якому було допущено помилку в податковому
номері застрахованої особи. В такому випадку в
таблицю типу «скасовуюча» вносяться значення
всіх реквізитів для застрахованої особи, в номері
якої було допущено помилку, аналогічні значенням
таблиці типу «початкова»;
— додаткова, коли в таблиці 5 у попередніх періодах
страхувальник не зазначив застраховану особу, з
якою було укладено або розірвано трудовий договір,
або було укладено чи розірвано трудовий договір
із застрахованою особою, яка працевлаштована
на нове робоче місце, або якій надавалися (закінчувалися) відпустки по вагітності та пологах чи
для догляду за дитинною1.

06

Громадянин України (1 — так; 0 — ні) для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка « », а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається
порожнім

07

Категорія особи

08

Договір ЦПХ за основним місцем якщо договір ЦПХ укладено з найманим працівником
роботи (1 — так, 0 — ні)

09

Податковий номер або серія та номер податковий номер застрахованої особи або серія
паспорта
та номер її паспорта, якщо вона відмовилася від
податкового номера

10

Прізвище, ім’я, по батькові застра- повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно
хованої особи
до україномовної сторінки паспорта застрахованої
особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців —
перекладені на підставі засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу
українською мовою паспортного документа

1 — наймані працівники (трудова книжка);
2 — наймані працівники (без трудової книжки);
3 — особи, які виконують роботи за договорами ЦПХ;
4 — особи, яким надано відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею шестирічного віку;
5 — особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
6 — особи, яким надано відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку

1
В такому випадку разом із звітом за поточний звітний період подається звіт за попередній період, який містить
титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 5 — «додаткова». Якщо страхувальник подає за один і той же звітний період таблиці 5 зі статусом «скасовуюча» та «додаткова»,
необхідні окремі титульні аркуші (два окремі звіти).
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Реквізит

Назва реквізиту

Порядок заповнення

11

Період трудових відносин, відносин
за договорами цивільно-правового
характеру та відпусток: дата початку/
дата припинення

зазначається у відповідній графі день прийому на
роботу або дата початку терміну дії угоди ЦПХ, якщо
застрахована особа розпочала трудову діяльність
у звітному місяці та, відповідно, день звільнення з
роботи або дата закінчення терміну дії угоди ЦПХ,
якщо застрахована особа припинила трудову діяльність у звітному місяці. А також зазначаються дата
початку або дата закінчення періоду відпусток для
догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного
віку та відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами

12

Дата створення нового робочого
місця (штатної одиниці), на яке у
звітному періоді працевлаштований
працівник

заповнюється в разі працевлаштування особи на
нове робоче місце, створене у зв’язку із створенням
нового суб’єкта господарювання (крім того, який
створений шляхом припинення) або збільшенням
штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної
чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології
виробництва, що потребують нових знань і вмінь
працівника. Дата (ДД.ММ.РРРР) створення може
не співпадати з датою початку трудових відносин

13

Підстава для припинення трудових обов’язково в разі звільнення осіб із категоріявідносин
ми 1 і 2. Стаття припинення трудових відносин
вибирається з довідника, розробленого згідно з
КЗпП. Якщо в довіднику не зазначено статтю,
проставляється «інше»

14

Дата формування у страхувальника дата заповнення таблиці у форматі ДД.ММ.РРРР

15

Кількість заповнених рядків на аркуші кількість застрахованих осіб щодо яких внесено
дані про трудові відносини

16

Керівник

17

Головний бухгалтер

81

їхні податкові номери, підписи та прізвища з ініціалами

Заповнення реквізитів таблиці 6 додатка 4
Таблиця 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам»
додатка 4 до Порядку № 435 призначена для
формування страхувальником у розрізі кожної
застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному
місяці, які заносять до персональних облікових
карток застрахованих осіб Реєстру застрахованих
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій
застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до
Порядку № 435.
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На одну застраховану особу допускається
декілька записів у таблиці 6, якщо протягом звітного періоду застрахованій особі були нараховані
виплати, в яких відрізняються бази нарахування
ЄСВ і розміри ставок ЄСВ згідно із Законом
(додаток 2 до Порядку № 435), а також якщо нарахування здійснювалися за майбутні (відпускні)
та минулі (лікарняні та суми заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк
виконання яких перевищує календарний місяць,
а також за відпрацьований час після звільнення з
роботи або за рішенням суду — середня заробітна
плата за вимушений прогул) періоди, а також у
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зв’язку з донарахуванням суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично
нарахованою заробітною платою за звітний місяць
(із заробітної плати/доходу).
Сума допомоги по вагітності та пологах відображається в місяці її нарахування окремо за кожен
місяць відповідно до механізму нарахування ЄСВ,
у такій послідовності:
— визначається середньоденний розмір допомоги шляхом ділення нарахованої суми такої
допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;
— визначається сума допомоги, що припадає
на кожен місяць окремо, шляхом множення серед-

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ньоденного розміру такої допомоги на кількість
календарних днів кожного місяця, за які вона
нарахована;
— визначається сума ЄСВ для роботодавця
шляхом множення розрахованої суми допомоги по
вагітності та пологах за кожен місяць окремо на
розмір ЄСВ, установлений законом для зазначеної
категорії платників (33,2 %, 8,41 %, 5,3 %, 5,5%);
— визначається сума ЄСВ для особи, яка перебуває у відпустці й отримує допомогу по вагітності
та пологах, шляхом множення розрахованої суми
допомоги по вагітності та пологах за кожен місяць
окремо на розмір ЄСВ, установлений законом (2 %).

Заповнення таблиці 6 додатка 4 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу)
застрахованим особам»
Реквізит

Назва реквізиту

Порядок заповнення

01

код ЄДРПОУ або податковий номер аналогічно даним таблиці 5 (див с. 79)

02

код ЄДРПОУ або податковий номер
ліквідованого страхувальника

03

звітний місяць, рік

звітний місяць у форматі ММ.РРРР

04

тип: початкова/скасовуюча

позначка « » вноситься у клітинку одного з варіантів:
— «початкова», якщо за певний звітний місяць
таблиця подається вперше;
— «скасовуюча», якщо потрібно повністю скасувати
відомості поданого раніше звіту за певний звітний
місяць або за однією застрахованою особою, в податковому номері якої було допущено помилку. В
разі заповнення таблиці 6 із типом «скасовуюча»
одночасно має бути заповнена таблиця 6 із типом
«початкова». Суми доходу та ЄСВ в обох таблицях
мають бути ідентичними. Внесення змін до сум
нарахованої зарплати або доходу та у зв’язку з
цим до нарахованих сум ЄСВ за звітний місяць у
скасовуючих документах не допускається

06

громадянин України (1 — так; 0 — ні) для застрахованих осіб, які є громадянами України,
вноситься позначка «1», а для застрахованих осібіноземців поле залишається порожнім

07

чоловік — Ч, жінка — Ж

08

податковий номер

реєстраційний номер облікової картки платника
податків — для фізичних осіб, крім осіб, які мають
відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які
платежі за серією та номером паспорта

09

код категорії ЗО

код на підставі таблиці відповідності кодів категорії
застрахованої особи та кодів бази нарахування ЄСВ
(додаток 2 до Порядку № 435). Має відповідати
фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником: 1 — найманий працівник;
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Реквізит

Назва реквізиту

83

Порядок заповнення
2 — працюючий інвалід (ставка ЄСВ — 8,41 %);
29 — особи, яким у звітному періоді нараховано
допомогу по тимчасовій непрацездатності, тощо

1
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10

тип нарахувань

код типу нарахувань від «1» до «13» або порожнє
поле, якщо відображаються суми заробітку (доходу,
грошового забезпечення), допомога по тимчасовій
непрацездатності, нараховані у звітному місяці. За
наявності відпусток вказується код «10»1

11

місяць і рік, за який проведено на- заповнюється обов’язково, в т. ч. якщо даних про
рахування
зарплату немає

12

прізвище, ім’я, по батькові ЗО

13

кількість календарних днів тимчасової кількість календарних днів тимчасової непрацездатнепрацездатності
ності окремо за кожний місяць, на який припадає
тимчасова непрацездатність. Заповнюється тільки
якщо зазначаються коди категорії застрахованої
особи «29», «36», «37», «39». Реквізити 13–16 заповнюються незалежно один від одного, тобто за
наявності даних для заповнення названих реквізитів.
Може бути зі знаком «мінус»

14

кількість календарних днів без збе- кількість календарних днів відпустки за власний
реження заробітної плати
рахунок. Реквізит 14 заповнюється незалежно від
реквізиту 15. Реквізити 13–16 заповнюються незалежно один від одного, тобто за наявності даних
для заповнення. Може бути зі знаком «мінус»

15

кількість днів перебування у трудових/ відповідає кількості календарних днів від 1 до 31
ЦП відносинах протягом календар- (28, 29, 30) залежно від кількості календарних днів
ного звітного місяця
у місяці. Якщо працівника прийнято/звільнено серед
місяця, вказується фактична кількість календарних
днів трудових відносин. Якщо даних про зарплату за
звітний місяць немає, реквізит всеодно заповнюється
одним значенням в одному рядку, що відповідає
звітному. За наявності декількох рядків за однією
застрахованою особою реквізит 15 зазначається
лише в одному — в тому, в якому наведені дані
про суми зарплати (за їх наявності). Може бути зі
знаком «мінус»

16

кількість календарних днів відпустки заповнюється для кодів категорій застрахованої
у зв’язку з вагітністю та пологами
особи «42», «43», «44», «45», де відображаються
кількість календарних днів допомоги по вагітності
та пологах окремо за кожний місяць. Реквізити
13–16 заповнюються незалежно один від одного,
тобто за наявності даних для заповнення названих
реквізитів. Може бути зі знаком «мінус»

17

загальна фактична сума нарахованої суми фактичних витрат на оплату праці, грошового
заробітної плати/доходу (усього з забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку),
початку звітного місяця) (чисельник) на які нараховується ЄСВ у порядку черговості.
Може бути зі знаком «мінус»

заповнюється аналогічно полю в таблиці 5

Більше про значення кодів типів нарахувань див. п. 9 Порядку № 435
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Реквізит

Назва реквізиту
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Порядок заповнення

18

сума нарахованої заробітної плати/ суми в межах максимальної величини фактичних
доходу в межах максимальної ве- витрат на оплату праці, грошового забезпечення,
личини, на яку нараховується ЄСВ оподатковуваного доходу, на які нараховується
ЄСВ. Реквізит за кожною застрахованою особою
формується з урахуванням черговості, як у реквізиті 17. Може бути зі знаком «мінус»

19

сума різниці між розміром мінімальної
заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний
місяць (із заробітної плати/доходу)

20

сума утриманого ЄСВ за звітний суми ЄСВ, утримані відповідно до ст. 8 Закону
місяць (із заробітної плати/доходу) про ЄСВ у розрізі та в черговості виплат, як для
реквізиту 18

21

сума нарахованого ЄСВ за звітний за кожним з рядків 18 і 19 окремо
місяць (на заробітну плату/доход)

22

ознака наявності трудової книжки
(1 — так, 0 — ні)

позначка вноситься, якщо трудова книжка перебуває у страхувальника (платника)

23

ознака наявності спецстажу
(1 — так, 0 — ні)

позначка вноситься за наявності в особи підстав
для обліку спецстажу або права на використання
пільг щодо пенсійного забезпечення

24

ознака неповного робочого часу проставляється, якщо особа працює неповний
(1 — так, 0 — ні)
робочий день/тиждень

25

ознака нового робочого місця позначка ставитьсяпротягом двох років у разі пра(1 — так, 0 — ні)
цевлаштування особи на нове робоче місце

26

кількість заповнених рядків на аркуші

27

дата формування у страхувальника дата заповнення таблиці у форматі ДД.ММ.РРРР

28

керівник

29

головний бухгалтер

Внесення даних зі знаком «мінус»
Внесення даних зі знаком «мінус» у таблицю 6
допускається в разі заповнення таких реквізитів:
— 14 «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати». Кількість календарних
днів такої відпустки може бути відображена зі
знаком «мінус» у разі необхідності зменшення
кількості таких днів, відображених у попередніх
звітних періодах.
— 15 «Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного
звітного місяця». За необхідності зменшення
цього показника за попередні звітні періоди за-
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сума доплати до мінімальної зарплати. Зазначається
в окремому рядку з кодом типу нарахувань «13».
За наявності доплати на особу протягом звітного
періоду будуть два записи: один рядок — фактична
нарахована зарплата, другий — донарахована сума
зарплати до мінімальної

податкові номери, підписи та прізвища з ініціалами
керівника та головного бухгалтера

стосовується знак «мінус» і зазначається місяць
та рік, за які необхідно змінити показник. Для
збільшення цього показника за попередні періоди
формується звіт з ознакою «скасовуючий», яким
скасовується неправильний показник і надається
правильний, збільшений.
— 17 «Загальна фактична сума нарахованої заробітної плати/доходу (всього з початку
звітного місяця)». Якщо фонд оплати праці
нараховувався за попередній період, зокрема у
зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого
часу, виявленням помилок, вони (данарахування)
відображаються у фонді оплати праці того місяця,
в якому були здійснені нарахування.
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Внесення від’ємних значень сум нарахованої
заробітної плати (доходу) допускається лише для
відображення:
— сум перерахунків заробітку (доходу),
пов’язаних з уточненням кількості відпрацьованого
часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за
місяць, у якому особа перебувала на лікарняному;
— сторнованих сум відпускних і допомоги
по тимчасовій непрацездатності, нарахованих
у попередніх періодах за ті місяці, в яких особа
перебувала у відпустці або на лікарняному;
— сторнованих сум допомоги по тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах.
— 18 «Сума нарахованої заробітної плати/
доходу в межах максимальної величини, на
яку нараховується ЄСВ». Внесення від’ємних
значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається в тих же випадках, що й для
реквізиту 17.
Черговість заповнення реквізиту 17
Реквізит «Загальна сума нарахованої заробітної
плати (доходу) (всього з початку звітного місяця)»
за кожною застрахованою особою формується
та заповнюється з урахуванням такої черговості
відображення виплат за умови їх нарахування цій
особі в одному звітному періоді:
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— фонд оплати праці;
— сума винагороди за цивільно-правовими
договорами (крім цивільно-правового договору,
укладеного з фізособою-підприємцем, якщо виконувані роботи (послуги) відповідають видам
діяльності, зазначеним у свідоцтві про держреєстрацію);
— сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах.
Суми, нараховані за дні щорічних і додаткових
відпусток, вносяться як суми нарахованої заробітної
плати до поля відповідного місяця з кодом типу
нарахувань «10» тільки в сумі, що припадає на дні
відпустки в цьому місяці. Суми, що припадають
на дні відпустки наступних місяців, включаються
до поля наступних місяців і відображаються в
наступних рядках.
Суми виплат, нараховані за дні тимчасової
непрацездатності, відображаються в окремих
рядках із кодами категорії застрахованої особи
«29», «36», «37», «39» у полі відповідного місяця
тільки в сумі, що припадає на такий місяць.
Суми виплат допомоги по вагітності та пологах відображаються в окремих рядках із кодами
категорій застрахованої особи «42», «43», «44»,
«45» у полі відповідного місяця тільки в сумі,
що припадає на такий місяць окремо за кожний
місяць, що припадає на дні відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами.

Що нового

Нарахування ЄСВ на суму витрат з підвищення кваліфікації
У Базі знань ДФСУ розміщено роз’яснення,
в якому сказано, що сума витрат, понесених
підприємством у зв’язку з підвищенням кваліфікації працівника, який виконує роботи
згідно договору цивільно-правового характеру,
не є базою нарахування ЄСВ. Свої висновки
ДФСУ аргументує тим, що згідно з п. 3.24
Інструкції № 5 витрати підприємства на підготовку та перепідготовку кадрів, зокрема,
на навчання працівників в установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та
перепідготовки кадрів не віднесені до фонду
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оплати праці та не включаються до бази нарахування ЄСВ. Крім того постановою КМУ
від 22.12.2010 р. № 1170 затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок
коштів роботодавців, на які не нараховується
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За п. 9 розділу
ІІ Переліку № 1170 до таких витрат належать
витрати на оплату навчання працівників у
вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійну підготовку
та перепідготовку кадрів.
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
14 квітня 2015 р. № 435
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2015 р. за № 460/26905

ПОРЯДОК
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
I. Загальні положення
1. У цьому Порядку терміни та скорочення
вживаються в таких значеннях:
відповідальна особа територіального органу
Державної фіскальної служби України (далі — фіскальні органи) — працівник фіскального органу,
який відповідно до своїх посадових обов’язків
приймає, здійснює перевірку заповнення 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 фіскальних органів (далі — Звіт)
на предмет відсутності виправлень, наявності підписів, введення і обробку Звіту та відповідає за
достовірність внесених даних з паперового носія;
відповідальна особа страхувальника — працівник, на якого покладено обов’язки щодо здійснення
комплексу робіт, пов’язаних з формуванням та
поданням Звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання Звіту до фіскальних
органів;
державний реєстр — Державний реєстр
загальнообов’язкового державного соціального
страхування;
довідник ДКСЄВ — Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 1);
додатковий документ — Звіт страхувальника,
зазначеного у п. 1 частини першої ст. 4 Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон), з позначкою «додаткова», який подається, якщо такий страхувальник
не зазначив застраховану особу у випадках,
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передбачених п. 8 розділу IV та п. 4 розділу V
цього Порядку;
документ для призначення пенсії — Звіт страхувальника з позначкою «призначення пенсії», який
подається за період до дати формування заяви
на призначення пенсії у випадках, передбачених
п. 10–12 розділу IV цього Порядку;
ЕЦП — електронний цифровий підпис;
єдиний внесок — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;
застрахована особа (ЗО) — фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає
загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку
сплачується чи сплачувався в установленому
законом порядку єдиний внесок та є платником
єдиного внеску, що належить до осіб, визначених
у п. 2–14 частини першої ст. 4 Закону;
звіт в електронній формі (далі — електронний
звіт) — звіт, що сформований страхувальником
і подається до фіскальних органів у порядку та
за формою, визначеними цим Порядком, в електронній формі з використанням ЕЦП засобами
електронного зв’язку з дотриманням умови щодо
реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у
порядку, визначеному законодавством;
код категорії застрахованої особи — коди
категорій застрахованих осіб, зазначені в Таблиці
відповідності кодів категорій застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (додаток 2);
код підстави для обліку Пенсійним фондом України стажу окремим категоріям осіб —
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коди підстав, зазначені в Довіднику кодів підстав
для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3);
ліквідаційний документ — Звіт страхувальника,
зазначеного у п. 4, 5 частини першої ст. 4 Закону, з
позначкою «ліквідаційна», який подається за останній звітний період до дати державної реєстрації
припинення або до дня прийняття відповідними
органами (особами) рішення про ліквідацію або
припинення діяльності таких осіб;
особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, — особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну,
артистичну, художню, освітню або викладацьку,
а також медичну, юридичну практику, в т. ч. адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які
провадять релігійну (місіонерську) діяльність,
іншу подібну діяльність та отримують дохід від
цієї діяльності;
податковий номер — реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних
осіб, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про
право здійснювати будь-які платежі за серією та
номером паспорта; реєстраційний (обліковий)
номер платника податків, який присвоюється
інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам
і консульським установам іноземних держав;
початковий документ — Звіт страхувальника
з позначкою «початкова», на підставі якого створюється відповідний електронний звіт у базі даних
фіскального органу;
реєстр застрахованих осіб — автоматизований банк відомостей, створений для ведення
єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню відповідно до Закону;
реєстр страхувальників — автоматизований
банк відомостей, створений для ведення обліку
платників єдиного внеску — страхувальників;
скасовуючий документ — Звіт страхувальника
з позначкою «скасовуюча», який є підставою для
повного скасування інформації, що попередньо була
подана у формі «початкова» до фіскальних органів;
страхувальники — платники єдиного внеску,
зазначені в п. 1 частини першої ст. 4 Закону, на яких
покладено обов’язки нараховувати, обчислювати
та сплачувати єдиний внесок за платників єдиного
внеску, зазначених у п. 2, 3, 6–14 частини першої
ст. 4 Закону, а також платники єдиного внеску, які
зазначені в п. 4, 5 частини першої ст. 4 Закону;

ZP_6_2015 (копия).indd 87

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

87

ФО — фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та
організаціях, в інших юридичних осіб чи у фізичних
осіб — підприємців або осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за цивільно-правовими
договорами (крім фізичних осіб — підприємців,
якщо виконувані ними роботи (надавані послуги)
відповідають видам діяльності, зазначеним у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців);
ФО — підприємці — фізичні особи — підприємці, в т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування.
2. Інші терміни використовуються у значеннях,
наведених у Законі.
3. Цей Порядок встановлює порядок, строки
подання Звіту до фіскальних органів та його форму.
II. Загальні правила формування
та подання Звіту
1. Звіт до фіскальних органів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік у фіскальних
органах в один із таких способів:
засобами електронного зв’язку в електронній
формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку,
визначеному законодавством (у разі подання
Звіту в електронній формі він надсилається не
пізніше закінчення останньої години дня, в якому
спливає граничний строк подання Звіту, передбачений Законом);
на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою
(за наявності), разом з електронною формою на
електронних носіях інформації;
на паперових носіях, якщо у страхувальника
кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти;
надсилання поштою з повідомленням про
вручення та з описом вкладення за умови, що у
страхувальника кількість застрахованих осіб не
перевищує п’яти.
У разі надсилання Звіту поштою страхувальник
зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу
відповідного фіскального органу не пізніше ніж за
десять днів до закінчення граничного строку подання
Звіту, передбаченого у розділі III цього Порядку.
Така звітність вважається поданою в день
отримання відділенням поштового зв’язку від
платника єдиного внеску поштового відправлення
із звітністю.
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При цьому у разі втрати або зіпсуття поштового
відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку
такий оператор несе відповідальність відповідно
до закону. У такому разі платник єдиного внеску
звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої звітності.
Платник єдиного внеску протягом п’яти робочих
днів з дня отримання повідомлення про втрату або
зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний
надіслати поштою або надати особисто (на його
вибір) контролюючому органу другий примірник
Звіту разом з копією повідомлення про втрату або
зіпсуття поштового відправлення.
2. Звіт на паперовому носії заповнюється
українською мовою в друкованому вигляді або
кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом
друкованими літерами без помарок та виправлень. У разі незаповнення того чи іншого рядка
Звіту через відсутність операції цей рядок прокреслюється.
3. При заповненні полів, що складаються з
клітинок, кожен із необхідних символів каліграфічно вписується до відповідної окремої клітинки.
Символи не повинні виходити за межі клітинок,
а також накладатись на сусідні клітинки. Символи:
крапка, апостроф, кома, дефіс тощо — проставляються в окремих клітинках.
При заповненні поля без клітинок записи в
цих полях не повинні накладатися на сусідні поля
і перекривати службові написи бланка.
4. Грошові суми в таблицях Звіту зазначаються
в гривнях з копійками.
5. Таблиці Звіту завіряються підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої
посади у страхувальника). Таблиці Звіту страхувальників засвідчуються печаткою (за наявності).
6. Звіт повинен містити такі обов’язкові реквізити:
тип форми («додаткова», «початкова», «ліквідаційна», «скасовуюча», «призначення пенсії»);
звітний період, за який подається Звіт;
повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також інші категорії страхувальників,
на яких не поширюється дія Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців»;
код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають
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відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які
платежі за серією та номером паспорта);
код основного виду економічної діяльності,
відповідно до якого встановлено клас професійного ризику;
клас професійного ризику виробництва;
місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;
код фіскального органу, до якого подається Звіт;
дата подання Звіту;
ініціали, прізвища, податковий номер або серія
та номер паспорта посадових осіб страхувальника;
середньооблікова кількість штатних працівників
за звітний період (за наявності);
кількість застрахованих осіб у звітному періоді,
яким нараховані виплати (за наявності);
штатна чисельність працівників (за наявності);
кількість створених нових робочих місць у
звітному періоді (за наявності);
застосування коефіцієнта (за наявності);
розмір коефіцієнта (за наявності);
середньомісячна заробітна плата, на яку нараховується єдиний внесок у розрахунку на одну
застраховану особу за 2014 р. (при застосуванні
коефіцієнта);
середньомісячна кількість застрахованих осіб
за 2014 р. (при застосуванні коефіцієнта);
підписи страхувальника — фізичної особи та/
або посадових осіб страхувальника, засвідчені
печаткою страхувальника (за наявності).
Зазначені реквізити мають бути обов’язково
заповнені в усіх таблицях додатків до Звіту, де
вони передбачені.
7. Електронна форма Звіту, що подається на
електронних носіях, повинна бути ідентичною
Звіту на паперових носіях.
8. Звіт страхувальником повинен подаватися
в повному обсязі. Звіт, складений з порушенням
вимог цього Порядку, в т. ч. без обов’язкових
реквізитів, передбачених п. 6 цього розділу, та
поданий без всіх необхідних таблиць, не вважається звітом і вважається таким, що не подавався.
9. У разі припинення без правонаступника або
зняття з обліку у фіскальних органах страхувальник зобов’язаний подати Звіт за останній звітний
період до дати державної реєстрації припинення
та Звіти за попередні звітні періоди, якщо вони
не подавались.
10. Якщо при припиненні страхувальника є
правонаступник, Звіт до фіскального органу подається правонаступником, якщо правонаступ-
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ництво підтверджено установчими документами
із зазначенням правонаступника.
При цьому правонаступник обов’язково зазначає
на титульному аркуші податковий номер або серію
та номер паспорта ліквідованого страхувальника.
11. Якщо юридичні особи або ФО-підприємці
не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством, Звіт за
найманих працівників до фіскальних органів ними
не подається.
Платники єдиного внеску, визначені п. 1 розділу III
цього Порядку, які перебували на обліку в контролюючих органах або мали місцезнаходження (місце
проживання) на території Автономної Республіки
Крим або міста Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняються від обов’язку подавати
звітність до фіскальних органів протягом строку
такої тимчасової окупації та після її завершення.
12. ФО-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані подавати
самі за себе Звіт незалежно від того, чи ведуть вони
підприємницьку діяльність, крім ФО-підприємців,
зазначених у п. 3 розділу III цього Порядку.
13. Якщо останній день строку подання Звіту
припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання Звіту
вважається перший після нього робочий день.
14. При прийнятті Звіту, що подається особисто страхувальником або уповноваженою на це
особою, відповідальна особа фіскального органу
зобов’язана візуально перевірити наявність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених
п. 6 цього розділу, на паперових носіях.
Відповідальна особа фіскального органу, яка
приймає Звіт від страхувальника, реєструє Звіт,
проставляє реєстраційний номер із зазначенням
дати фактичного отримання фіскальним органом
та обов’язково засвідчує власним підписом.
Розписка про одержання Звіту заповнюється
відповідальною особою фіскального органу, що
прийняла пакет документів. При прийнятті документів розписка про одержання Звіту завіряється
штампом з грифом «ОТРИМАНО» та повертається
страхувальнику.
15. Відповідальним за правильність та достовірність заповнення Звіту є страхувальник.
III. Форми та строки подання Звіту
1. Страхувальники, крім зазначених у п. 5, 6
цього розділу, а також страхувальники, зазначені

ZP_6_2015 (копия).indd 89

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

89

в п. 2, 4 цього розділу, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору
(контракту) або на інших умовах, передбачених
законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору,
укладеного з ФО-підприємцем, якщо виконувані
роботи (надавані послуги) відповідають видам
діяльності, зазначеним у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у частині подання Звіту за таких осіб
зобов’язані формувати та подавати до фіскальних
органів Звіт протягом 20 календарних днів, що
настають за останнім днем звітного періоду.
Звітним періодом є календарний місяць.
Звіт подається за формою згідно з додатком 4
до цього Порядку.
2. ФО-підприємці, в т. ч. ті, які обрали спрощену
систему оподаткування, формують та подають
до фіскальних органів Звіт самі за себе один раз
на рік до 10 лютого року, що настає за звітним
періодом.
Звітним періодом є календарний рік.
Звіт подається за формою згідно з додатком 5
до цього Порядку із зазначенням типу форми
«початкова».
3. ФО-підприємці, які обрали спрощену систему
оподаткування, звільняються від сплати за себе
єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до
закону пенсію за віком або соціальну допомогу.
Звіт зазначеними особами не подається.
Такі особи можуть бути платниками єдиного
внеску виключно за умови їхньої добровільної
участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
4. Особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, формують та подають самі за себе
до фіскальних органів Звіт один раз на рік до
1 травня року, що настає за звітним періодом.
Звітним періодом для них є календарний рік.
Звіт подається за формою згідно з додатком 5
до цього Порядку із зазначенням типу форми
«початкова».
5. Особи, які досягли 16-річного віку та не
належать до платників єдиного внеску, визначених п. 2–14 частини першої ст. 4 Закону, в т. ч.
іноземці та особи без громадянства, які постійно
проживають або працюють на території України,
громадяни України, які постійно проживають
або працюють за межами України, якщо інше не
встановлено міжнародними договорами, згода
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на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, та уклали договір на добровільну участь
у системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування, а також члени фермерського господарства, особистого селянського
господарства — на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття, у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, і пенсійне страхування та
уклали договір на добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального
страхування, формують та подають самі за себе
Звіт протягом 30 календарних днів після закінчення
строків дії договору.
Звітним періодом є тривалість дії договору,
а якщо договором про добровільну участь передбачено одноразову сплату особою єдиного
внеску за попередні періоди, в яких особа не
підлягала загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню (в т. ч. із 01.01.2004 р.
по 31.12.2010 р.), — період, за який одноразово
сплачено єдиний внесок за попередні періоди.
Звіт подається за формою згідно з додатком 6
до цього Порядку.
6. У разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою страхувальники, зазначені
в п. 1, 2, 4 цього розділу, та члени фермерського
господарства, особистого селянського господарства, які зазначені в п. 5 цього розділу, формують
та подають Звіт протягом п’яти робочих днів після
дати складання акта про настання нещасного
випадку, пов’язаного з виробництвом, або з дати
складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4.
Звіт подається за формою згідно з додатком 7
до цього Порядку.
7. Якщо страхувальник із числа страхувальників, зазначених у п. 1, 2, 4 цього розділу, у звітному періоді змінює місцезнаходження, або місце
реєстрації, або місце проживання (поза межами
територіального обслуговування фіскального
органу, в якому він перебував на обліку), Звіт
за цей звітний період (з першого до останнього
календарного числа звітного періоду) подається
до фіскального органу за новим місцем взяття
на облік.
8. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності страхувальників, зазна-
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чених у п. 2 цього розділу, такі особи зобов’язані
подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми
«ліквідаційна», де останнім звітним періодом є
період з дня закінчення попереднього звітного
періоду до дня державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності.
9. У разі прийняття відповідними органами
(особами) рішення про ліквідацію, припинення діяльності страхувальників, на яких не поширюється
дія Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»,
останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня прийняття відповідними органами (особами) рішення
про ліквідацію або припинення діяльності таких
страхувальників.
При цьому страхувальники, зазначені у п. 4
цього розділу, зобов’язані подати самі за себе
Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна».
IV. Формування Звіту
1. Звіт формується на підставі бухгалтерських та
інших документів, відповідно до яких проводиться
нарахування (обчислення) або які підтверджують
нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які
відповідно до Закону нараховується єдиний внесок.
2. Звіт повинен містити основні дані про страхувальника та перелік таблиць Звіту.
Звіт формується страхувальником або відповідальною особою страхувальника та включає
таблиці, наведені у додатках 4–7 до цього Порядку.
При формуванні Звіту страхувальником або
відповідальною особою страхувальника, визначеними у п. 1, 2, 4 розділу III цього Порядку, зазначається тип форми.
3. У титульних аркушах додатків 4–7 до цього
Порядку навпроти таблиць, які не подаються до
фіскальних органів, у Звітах:
на паперових носіях — проставляються прочерки;
в електронній формі — поле залишається
незаповненим.
У графі «Кількість аркушів» зазначається
кількість аркушів документів однієї таблиці.
У графі «Кількість рядків» зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів
однієї таблиці для таблиць 5–9 додатка 4 до цього
Порядку.
У графі «Усього» зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок
рядків у цих аркушах.
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4. Таблиця 1 додатка 4 до цього Порядку
формується та подається страхувальниками, визначеними п. 1 розділу III цього Порядку.
5. Таблиці 2, 8 додатка 4 до цього Порядку
формуються та подаються лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту
населення про нарахування сум єдиного внеску
(грошового забезпечення) батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним
батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, та за осіб,
які доглядають за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та відповідно до закону отримують
допомогу по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку та/або при народженні дитини,
та за одного непрацюючого працездатного батька,
усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично
здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також
непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють
догляд за інвалідом I групи або за престарілим,
який за висновком медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи
отримують допомогу або компенсацію відповідно
до законодавства.
6. Таблиці 3, 9 додатка 4 до цього Порядку
формуються та подаються до фіскальних органів
страхувальниками, які нараховують та сплачують
єдиний внесок за осіб, які проходять строкову
військову службу у Збройних Силах України,
інших утворених відповідно до закону військових
формувань, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в
органах і підрозділах цивільного захисту.
7. Таблицю 4 додатка 4 до цього Порядку
формують та подають до фіскальних органів страхувальники, які нараховують та сплачують єдиний
внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової та альтернативної
служби), осіб рядового і начальницького складу.
8. Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку
призначена для реєстрації застрахованих осіб у
реєстрі застрахованих осіб.
Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку подається
страхувальником, якщо протягом звітного періоду:
було укладено або розірвано трудовий договір
(цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою —
підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані
послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру
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юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців)
із застрахованою особою;
було укладено або розірвано трудовий договір
із застрахованою особою, яка працевлаштована
на нове робоче місце;
особі надано відпустку по догляду за дитиною
від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
особі надано відпустку по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку;
особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю
та пологами.
У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів
укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку не
формується та не надається до фіскального органу.
Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано
трудовий договір, а потім знову укладено, на
таку застраховану особу робиться два записи в
таблиці 5 додатка 4: перший запис із зазначенням
дати припинення трудових відносин; другий — із
зазначенням дати початку трудових відносин.
У разі коли особі надано відпустку по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв’язку з вагітністю та
пологами, у звітному місяці зазначається дата
початку відпустки.
У разі коли у особи закінчилась відпустка по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами, у звітному місяці зазначається дата
закінчення відпустки.
9. Таблиця 6 додатка 4 до цього Порядку призначена для формування страхувальником у розрізі
кожної застрахованої особи відомостей про суми
нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному
місяці. Такі відомості формуються з урахуванням
кодів категорій застрахованих осіб, визначених у
додатку 2 до цього Порядку.
Графа 10 «Код типу нарахувань» заповнюється
страхувальником лише у випадках, передбачених
переліком кодів типу нарахувань 1–12.
Код типу нарахувань 1 зазначається лише для
осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання
яких перевищує календарний місяць і єдиний
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внесок нараховується на суму, що визначається
шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців,
за які вона нарахована, а також особам, яким
після звільнення з роботи нараховано заробітну
плату (дохід) за відпрацьований час або згідно
з рішенням суду — середню заробітну плату за
вимушений прогул.
Коди типу нарахувань 2–9 зазначаються лише
у випадках донарахування або зменшення суми
єдиного та страхового внесків застрахованій особі.
Якщо донараховують або зменшують суму
єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу),
нарахованої в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 та 3:
2 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно
до яких проводиться нарахування (обчислення)
або які підтверджують нарахування (обчислення)
заробітної плати (доходу), на яку страхувальником
самостійно донараховано суму єдиного внеску;
3 — сума заробітної плати (доходу), нарахована
у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких
проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної
плати (доходу), на яку страхувальником самостійно
зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.
Якщо донараховують або зменшують суму
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011 р. на
суму заробітної плати (доходу), нарахованої застрахованій особі в попередніх звітних періодах,
застосовують коди типу нарахувань 6–9:
6 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно
до яких проводиться нарахування (обчислення)
або які підтверджують нарахування (обчислення)
заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011 р.;
7 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно
до яких проводиться нарахування (обчислення)
або які підтверджують нарахування (обчислення)
заробітної плати (доходу), на яку страхувальником
самостійно зменшено зайво нараховану суму внес-
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ків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування за період до 01.01.2011 р.;
8 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно
до яких проводиться нарахування (обчислення)
або які підтверджують нарахування (обчислення)
заробітної плати (доходу), на яку при перевірці
органом Пенсійного фонду донараховано суму
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування за період до 01.01.2011 р.;
9 — сума заробітної плати (доходу), нарахована
у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких
проводиться нарахування (обчислення) або які
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом
Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану
суму внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування за період до 01.01.2011 р.
Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових
відпусток, вносяться до графи «Загальна сума
нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з
початку звітного місяця)» із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.
Суми, що припадають на дні відпустки наступних
місяців, включаються до поля наступних місяців
і відображаються в окремих рядках за першим
рядком з кодом типу нарахувань 10.
Якщо фіскальні органи донараховують або
зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх
звітних періодах, то застосовуються коди типу
нарахувань 11 та 12:
11 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно
до яких проводиться нарахування (обчислення)
або які підтверджують нарахування (обчислення)
заробітної плати (доходу), на яку при перевірці
фіскальними органами донараховано суму єдиного внеску;
12 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно
до яких проводиться нарахування (обчислення)
або які підтверджують нарахування (обчислення)
заробітної плати (доходу), на яку при перевірці
фіскальними органами зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;
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13 — сума різниці між розміром мінімальної
заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної
плати/доходу).
Графа «Загальна сума нарахованої заробітної
плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)»
по кожній окремій застрахованій особі формується
з урахуванням такої черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному
звітному періоді:
сума нарахованої заробітної плати за видами
виплат, що включають основну та додаткову
заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в т. ч. у натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону України «Про
оплату праці»;
сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору,
укладеного з ФО — підприємцем, якщо виконувані
роботи (надавані послуги) відповідають видам
діяльності, зазначеним у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, її як підприємця);
сума допомоги з тимчасової непрацездатності
та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Суми виплат, нараховані за дні тимчасової
непрацездатності, та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами відображаються в окремих
рядках з кодами категорій застрахованої особи,
визначеними у додатку 2 до цього Порядку, у полі
відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на
такий місяць.
Графа «Сума нарахованої заробітної плати
(доходу) у межах максимальної величини, на
яку нараховується єдиний внесок» по кожній
застрахованій особі заповнюється виключно з
урахуванням вищезазначеної черговості виплат.
Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з
уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної
плати включаються до заробітної плати місяця, у
якому були здійснені такі донарахування.
Внесення від’ємних значень сум нарахованої
заробітної плати (доходу) допускається лише:
при відображенні сум перерахунків заробітку
(доходу), що пов’язані з уточненням кількості
відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою,
тимчасовою непрацездатністю, та допомоги у
зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у
попередніх періодах;

ZP_6_2015 (копия).indd 93

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

93

при відображенні сторнованих сум відпускних
та допомоги з тимчасової непрацездатності та
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Щомісячні суми нарахованої заробітної плати
застрахованій особі за роботу на посадах, які
дають право на призначення пенсії згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну
діяльність», відображаються окремими записами
(рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави
для обчислення спеціального стажу. Відомості про
заробітну плату або винагороду за роботу цій самій
застрахованій особі за роботу на посадах, що не
належать до науково-технічних, відображаються
в окремому рядку.
Нарахування відображаються за календарний
місяць (з першого до останнього числа місяця).
На одну застраховану особу допускається
декілька записів у таблиці 6 додатка 4 до цього
Порядку, якщо протягом одного звітного періоду
застрахованій особі були здійснені нарахування
виплат, у яких відрізняються база нарахування
єдиного внеску та розміри ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, згідно із Законом (додаток 2), а
також якщо нарахування здійснювалися за поточні та майбутні (відпускні, допомога у зв’язку
з вагітністю та пологами), за минулі (лікарняні,
тимчасова непрацездатність та перебування у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та
нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання
яких перевищує календарний місяць, а також за
відпрацьований час після звільнення з роботи
або згідно з рішенням суду — середня заробітна
плата за вимушений прогул) періоди.
Кількість календарних днів перебування у
трудових/цивільно-правових відносинах протягом
звітного місяця не може зазначатися у звітному
місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за винятком відпустки, відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами та випадків поновлення на роботі
особи за рішенням суду.
За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах
протягом звітного місяця зазначається лише в
одному, а саме в тому, в якому зазначаються
дані про суми заробітної плати (за їх наявності).
Ознака «неповного робочого часу» відповідно
до ст. 56 Кодексу законів про працю встановлюється угодою сторін як при прийнятті на роботу,
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так і в період роботи. Ознака «неповний робочий
час» проставляється у разі, якщо особа працює:
неповний робочий день (тобто зменшення
тривалості щоденної роботи на зумовлену кількість годин);
неповний робочий тиждень (при якому зберігається нормальна тривалість робочого дня, але
зменшується кількість робочих днів на тиждень);
поєднання неповного робочого дня і неповного
робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня
п’ять годин при чотирьох робочих днях на тиждень).
10. ФО-підприємці, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають
самі за себе до фіскальних органів Звіт згідно з
таблицею 1 додатка 5 до цього Порядку. Протягом року в разі призначення пенсії подається Звіт
з позначкою «призначення пенсії» за період до
дати формування заяви на призначення пенсії, при
цьому тип форми «початкова» не зазначається.
11. ФО-підприємці, які обрали спрощену систему
оподаткування, формують та подають самі за себе
до фіскальних органів Звіт згідно з таблицею 2
додатка 5 до цього Порядку. Протягом року в разі
призначення пенсії подається Звіт з позначкою
«призначення пенсії» за період до дати формування заяви на призначення пенсії, при цьому тип
форми «початкова» не зазначається.
12. Особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, формують та подають самі за себе до
фіскальних органів Звіт згідно з таблицею 3 додатка 5 до цього Порядку. Протягом року в разі
призначення пенсії подається Звіт з позначкою
«призначення пенсії» за період до дати формування заяви на призначення пенсії, при цьому тип
форми «початкова» не зазначається.
13. Таблиця 7 додатка 4 та таблиця 4 додатка 5
до цього Порядку формуються та подаються страхувальниками в разі визначення страхувальниками
періодів (строків) трудової або іншої діяльності,
що відповідно до законів, якими встановлюються
умови пенсійного забезпечення, відмінні від умов
загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, зараховуються при визначенні права
на відповідну пенсію, а також періоди страхового
стажу, не пов’язані з трудовою та/або професійною діяльністю.
Якщо у страхувальника відсутні робочі місця,
робота на яких зараховується до спеціального
стажу, таблиця 7 додатка 4 та таблиця 4 додатка 5
не формуються і не подаються до фіскального
органу.
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Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається
у вигляді восьмирозрядного коду, що складається
з чотирьох частин.
Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства,
наведеного в додатку 3 до цього Порядку.
14. Особи, зазначені в п. 5 розділу III цього
Порядку, формують і подають до фіскальних
органів Звіт згідно з таблицею 1 додатка 6 до
цього Порядку про суми добровільних внесків,
передбачених договором про добровільну участь
у системі загальнообов’язкового державного
соціального страхування, які підлягають сплаті,
окремо за кожний період строку дії договору.
Якщо Звіт подається за декілька років одночасно, то формується один титульний аркуш і
окремо за кожний рік таблиця 1 додатка 6 до
цього Порядку.
15. ФО-підприємці, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять
незалежну професійну діяльність, які здійснюють
доплату до суми страхових внесків згідно з повідомленням-розрахунком, формують і подають
до фіскальних органів Звіт згідно з таблицею 2
додатка 6 до цього Порядку протягом одного
календарного місяця після здійснення доплати.
16. ФО-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, яким за результатами
проведеної перевірки збільшено або зменшено
зобов’язання, формують і подають до фіскальних
органів Звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 до
цього Порядку протягом одного календарного
місяця після здійснення відповідних розрахунків.
Звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 до цього
Порядку формується і подається до фіскальних
органів на підставі акта перевірки страхувальника
(обов’язковим є зазначення номера і дати акта)
і містить суми, на які збільшено або зменшено
зобов’язання (у такому випадку допускається
внесення від’ємного значення).
17. Страхувальники, зазначені в п. 1, 2, 4 розділу III цього Порядку, та члени фермерського господарства, особистого селянського господарства,
зазначені в п. 5 розділу III цього Порядку, формують
і подають до фіскальних органів відомості згідно
з додатком 7 до цього Порядку, де зазначається
розрахунковий період, за який обчислюється
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середня заробітна плата (дохід) для розрахунку
страхових виплат.
18. ФО-підприємці, які протягом звітного року
змінювали систему оподаткування, формують
та подають до фіскальних органів один Звіт з
наявним титульним аркушем, який включає дві
таблиці: таблицю 1 та таблицю 2 додатка 5 до
цього Порядку.
19. Особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, отримують дохід від цієї діяльності та
одночасно є ФО-підприємцями, крім осіб, зазначених у п. 3 розділу III цього Порядку, формують та
подають до фіскальних органів Звіти відповідно до
виду діяльності та обраної системи оподаткування.
V. Виправлення помилок
1. У разі виявлення помилки у Звіті до закінчення терміну подання цього Звіту страхувальник
повторно формує та подає Звіт у повному обсязі
до фіскального органу за місцем обліку.
Чинним вважається останній електронний або
паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності, визначених
цим Порядком.
Якщо страхувальником до закінчення терміну
подання Звіту подаються лише окремі таблиці за
поточний звітний період Звіту зі статусом «скасовуюча», «додаткова» цей Звіт не вважається
Звітом і вважається таким, що не подавався.
2. У разі виявлення страхувальником у Звіті
після закінчення звітного періоду помилки в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника
або застрахованої особи, подаються скасовуючі
документи, тобто страхувальник повинен сформувати та подати Звіт за попередній період, який
містить перелік таблиць Звіту, відповідну таблицю
зі статусом «скасовуюча» з відомостями, які були
помилкові, на одну або декількох застрахованих
осіб та відповідну таблицю зі статусом «початкова» із зазначеними правильними відомостями
на одну або декількох застрахованих осіб, при
цьому таблиця 6 додатка 4 до цього Порядку
повинна містити дані по кожній застрахованій
особі окремо.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
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Звіт, сформований для виправлення помилок
за попередні звітні періоди, не повинен містити
таблиць 1–4 додатка 4 до цього Порядку. При цьому
внесення змін до сум нарахованої заробітної плати
або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум
єдиного внеску за звітний місяць при формуванні і
поданні скасовуючих документів не допускається.
Якщо потрібно повністю скасувати відомості,
зазначені в таблицях 5 та 7 додатка 4 до цього
Порядку, подаються тільки скасовуючі документи
щодо виявлених недостовірних відомостей про
застраховану особу.
3. Якщо страхувальником не подавався Звіт за
попередній звітний період (періоди), то у поточному звітному місяці не допускається відображення
сум нарахованого єдиного внеску застрахованим
особам за попередній звітний період (періоди).
У такому випадку страхувальник зобов’язаний
подати Звіт за поточний звітний період та у разі
потреби окремо за попередній період (періоди).
4. Якщо в таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку страхувальник не зазначив будь-якої дії
щодо застрахованої особи з тих, що передбачені
п. 8 розділу IV цього Порядку, він подає Звіт за
попередній період, який містить титульний аркуш
(перелік таблиць Звіту) з позначкою «додаткова»
та таблицю 5 зі статусом «додаткова», яка містить
дані на цю застраховану особу. Звіт з позначкою
«додаткова» не повинен містити таблиць 1–4 додатка 4 до цього Порядку.
Аналогічно подається таблиця 7 додатка 4 до
цього Порядку.
5. Якщо страхувальником здійснюється донарахування (зменшення) єдиного внеску у зв’язку
з виправленням помилки, допущеної в попередніх
періодах, крім донарахування (зменшення) внаслідок
збільшення (зменшення) класу професійного ризику
виробництва, застосовуються коди типу нарахувань,
передбачені п. 9 розділу IV цього Порядку.
6. У разі якщо страхувальник подає за один
і той самий звітний період таблиці зі статусами
«скасовуюча» та «додаткова», вони подаються з
окремими титульними аркушами (як два окремих
Звіти).

М. О. Чмерук
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 30
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 1(28)
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 10

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

Червень 2015 р.
5 червня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за
травень 2015 р.

12 червня, п’ятниця
Закінчується строк подання органу
соціального захисту населення:
Звіту про фактичні витрати на виплату
середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період.

22 червня, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу
за травень 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 фіскальних органів (форма
№ Д4 (місячна)) за травень 2015 р. (за новою
формою).

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

При подготовке использованы материалы систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua

ZP_6_2015 (копия).indd 96

25.05.2015 13:49:26

ZP_ cover_6_2015.indd 2

25.05.2015 14:09:06

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА №6 (107) ИЮНЬ

2 015

www.zpl.com.ua

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЕСВ:
НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ С. 66
Материальная ответственность:
основания и условия привлечения С. 19

«Трудовые» нарушения:
конкретизируем ответственность С. 23

Больничные
и «декретный» отпуск С. 62
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

Отпуска за счет прибыли С. 45
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