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Ось вже і півроку минуло…
Позаду — понижуючий коефіцієнт з ЄСВ, нова форма № 1ДФ,
відшкодування середньої зарплати мобілізованим, звітність
з ЄСВ і, частково, проблеми з її
поданням. Чому частково? Тому
що налагодженням програмного
забезпечення займаються одні,
контролюють — другі, а приймають — треті… І на практиці
завжди по-іншому, ніж у теорії.
Зрештою, багато хто відчув це
на собі, подаючи звітність, про
що свідчать запитання, що надійшли на пряму телефонну
лінію, яку ми проводили в перших числах червня (див. с. 26).
З відшкодуванням середньої зарплати мобілізованим
труднощів особливих немає. Складніше з її (не)оподаткуванням. Але якщо в частині ПДФО податківці нарешті визначилися (с. 82), то з зі справлянням ЄСВ і відображенням
її суми у звітності з ЄСВ не все так однозначно, в т. ч. через
деяку плутанину з кодами «47» і «48» (с. 29).
У найближчій перспективі нас чекає приведення до одного знаменника бази оподаткування ПДФО за ставкою 15 %
і бази справляння ЄСВ та скасування військового збору з
доходів військовослужбовців. Відповідні закони на момент
підготовки журналу прийняті, але не набрали чинності.
А не встигнемо ми подати піврічну звітність, як нам
мають презентувати концепцію податкової реформи, яка
має запрацювати з 2016 року. І судячи з цих концепцій,
які презентують представники галузевого бізнесу та асоціацій, має бути цікаво. Адже обіцяють «провести якісну
податкову реформу, яка б відповідала всім вимогам бізнесу,
нівелювала корупційну складову та сприяла покращенню
інвестиційного клімату в країні». Але це потребує спільних
зусиль і бізнесу, і влади. І кожна сторона має розуміти, що
від чогось треба буде відмовлятися на користь іншого, що
дасть більший ефект. Одним словом, буде весело. Тому
слідкуйте за новинами, щоб нічого не проґавити.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямой линии: с 01.07.2015 — 20150622
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Зміни у ст. 36 і ст. 119 КЗпП
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
питань соціального захисту
громадян України, які проходять військову службу під
час особливого періоду»
від 14.05.2015 р. № 433-VIII

Законом врегульовано питання щодо збереження за мобілізованими працівниками місця роботи та компенсації середнього
заробітку на термін до моменту демобілізації (раніше — не більше
року). Право на компенсацію середнього заробітку за рахунок бюджету отримали також контрактники та строковики.
Детальніше — див. коментар на с. 8 цього номера

Новий вид додаткової відпустки
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення рівня соціального захисту окремих
категорій ветеранів війни»
від 14.05.2015 р. № 426-VIII
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Внесено зміни до КЗпП і Закону про відпустки. Встановлено, що
учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», надається додаткова відпустка із збереженням заробітної
плати тривалістю 14 календарних днів на рік (нові ст. 77(2) КЗпП і
ст. 16(2) Закону про відпустки).
Крім того внесено зміни до п. 4 частини першої ст. 25 Закону
про відпустки, яка визначає випадки та тривалість відпусток без
збереження заробітної плати, які надаються в обов’язковому порядку. Встановлено, що відпустка без збереження заробітної плати
за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку:
— учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
— особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
статус яких установлений відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», — тривалістю до
21 календарного дня щорічно.
Раніше право на відпустку тривалістю до 14 календарних днів
щорічно надавалося ветеранам війни, особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».
У Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» викладено в новій редакції п. 11 частини першої
ст. 6, який визначає коло учасників бойових дій. До таких належать,
зокрема, особи, які у складі груп піротехнічних робіт (груп розмінування) залучалися до безпосереднього виконання завдань щодо
розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів на території України, та особи, які на мінних
тральщиках брали участь у траленні бойових мін у територіальних
і нейтральних водах у воєнний і повоєнний час.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Допомога для догляду за дитиною в сумі 130 грн
Постанова від 04.06.2015 р.
№ 355

Внесено зміни до Порядку призначення і виплати державної
допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від
27.12.2001 р. № 1751 (далі — Порядок № 1751). Для призначення
допомоги при народженні дитини органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа,
що посвідчує особу, як і раніше, подається копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу) та заява. Але якщо
раніше заяву можна було подавати у довільній формі, то тепер її
треба буде подавати за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Але найцікавіших змін зазнав абзац восьмий п. 13 Порядку
№ 1751. Встановлено, що особам, які на 30.06.2014 р. мали право
на отримання допомоги при народженні (усиновленні) дитини в
розмірі, встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна
допомога в розмірі 130 грн. За великим рахунком, ця норма мало
відрізняється від попередньої. Але тепер прямо встановлено, що в
разі працевлаштування отримувача допомоги або виходу на роботу
виплата допомоги в розмірі 130 грн припиняється.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Відпустка за роботу в зоні посиленого радіологічного контролю
Лист від 04.03.2015 р.
№ 85/13/116-15

У листі роз’яснюється, що з 01.01.2015 р. із зон радіоактивного
забруднення виключена зона посиленого радіоекологічного контролю
(4-та зона). Тому тривалість щорічної основної відпустки працівника, який до набрання чинності Законом України від 28.12.2014 р.
№ 76-VIII працював у цій зоні, має розраховуватися пропорційно
відпрацьованому часу. Наприклад, за період роботи з 01.02.2014 р.
до 31.12.2014 р. з розрахунку 30 календарних днів, а починаючи з
01.01.2015 р. до 31.01.2015 р., з розрахунку 24 календарних днів.

Звільнення за угодою сторін
Лист від 04.04.2014 р.
№ 60/06/186-14

Роз’яснюючи порядок звільнення за угодою сторін, Мінсоцполітики
акцентує увагу на тому, що таке звільнення означає, що роботодавцем і працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення
трудового договору у визначений строк, у т. ч. в усній формі.

Надання щорічної відпустки педпрацівникам
Лист від 19.02.2015 р.
№ 2/4-13-332-15

ZP_7_2015 copy.indd 7

Повідомляється, що науково-педагогічним працівникам навчальних закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у
перший і наступні роки надається у період літніх канікул незалежно
від часу прийняття їх на роботу.
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Світлана МЕРЕНКОВА,
головний бухгалтер — завідувач сектору бухгалтерського обліку
та фінансового забезпечення Територіальної державної інспекції
з питань праці у Харківській області

ПРИЗОВ
на строкову службу: чи
зберігати місце роботи
та середню зарплату
Держава встановила низку пільг і гарантій для працівників, які
проходять військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період. А якщо працівника підприємства призвано на строкову військову службу, то чи звільняти його за
п. 3 частини першої ст. 36 КЗпП, чи ні? Чи зберігати за ними
середній заробіток на час служби?

Зміни в гарантіях
військовослужбовцям
11.06.2015 р. набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які
проходять військову службу під час особливого періоду» від 14.05.2015 р. № 433-VIII
(далі — Закон № 433). Законом по-новому
врегульовані питання щодо збереження за
мобілізованими працівниками місця роботи
та компенсації середнього заробітку.
Відтепер підставою для припинення трудового договору відповідно до п. 3 частини
першої ст. 36 КЗпП є, зокрема, призов або
вступ працівника або власника — фізичної
особи (підприємця-роботодавця) на військову
службу, направлення на альтернативну (не-
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військову) службу, крім випадків, коли за
працівником зберігаються місце роботи, посада згідно з частинами третьою та четвертою
ст. 119 цього Кодексу, які також зазнали змін.
Так, зміненою редакцією частини третьої
ст. 119 КЗпП установлено, що за працівниками, призваними на строкову військову
службу, військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період (раніше — призваними на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період) або прийнятими на військову службу
за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на
строк до закінчення особливого періоду або
до дня фактичної демобілізації (раніше —
не більше року), зберігаються місце роботи,
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посада та компенсується з бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі,
організації, в яких вони працювали на час
призову, незалежно від підпорядкування та
форми власності.
А новою редакцією частини четвертої
ст. 119 КЗпП установлено, що 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, але не
більше ніж на строк укладеного контракту
(раніше — більше ніж на рік), зберігаються
місце роботи, посада та компенсується з бюджету середній заробіток на підприємстві, в
установі, організації, в яких вони працювали
на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності (раніше не було
такої норми). Такі компенсації з бюджету в
межах середнього заробітку виплачуються
за рахунок коштів Держбюджету в порядку,
визначеному КМУ.
«Паралельних» змін зазнала і частина друга ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від
25.03.1992 р. № 2232-XII (далі — Закон
№ 2232). Встановлено, що громадяни
України, призвані на строкову військову
службу, військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період, або
прийняті на військову службу за контрактом
у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення
рішення про проведення мобілізації та (або)
введення воєнного стану, користуються
гарантіями, передбаченими частинами
третьою та четвертою ст. 119 КЗпП.
Із Закону № 433 випливають два однозначних висновки:
• за мобілізованими робочі місця та середній заробіток зберігаються до демобілізації;
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• мобілізованим, які уклали контракт,
середній заробіток компенсуватиметься з
бюджету, як решті мобілізованих.

Збереження місця роботи
та заробітку за строковиками
Нагадаємо, що частиною четвертою ст. 2
Закону № 2232 визначені такі види військової служби:
• строкова військова служба;
• військова служба за призовом під час
мобілізації, на особливий період;
• військова служба за контрактом осіб
рядового складу;
• військова служба за контрактом осіб
сержантського та старшинського складу;
• військова служба (навчання), зокрема,
курсантів вищих військових навчальних
закладів;
• військова служба за контрактом осіб
офіцерського складу;
• військова служба за призовом осіб
офіцерського складу.
З 11.06.2015 р. Законом № 433 були внесені зміни також до Закону № 2232. Відповідно до частини другої ст. 39 Закону № 2232,
з огляду на норми частини третьої ст. 119
КЗпП, доходимо висновку: за працівниками,
призваними на строкову військову службу
«в особливий період», під час оголошення
рішення про проведення мобілізації та (або)
введення воєнного стану зберігаються місце
роботи, посада та компенсується з бюджету
середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на
час призову, незалежно від підпорядкування
та форми власності. Після закінчення так
званого особливого періоду та проведення
мобілізації, на таких працівників будуть
поширюватись норми п. 3 частини першої
ст. 36 КЗпП.
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ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

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

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

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

Надання відпустки за шкідливі
умови праці, якщо назви професії
немає в Списку
Умови праці працівника фактично
належать до шкідливих, однак назви
його професії немає в Списку для
надання додаткових відпусток за шкідливі
умови праці. Чи можна надати працівникові таку додаткову відпустку?
Згідно зі ст. 7 Закону про відпустки щорічна додаткова відпустка за
роботу із шкідливими та важкими
умовами праці надається за Списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад,
зайнятість працівників в яких дає право
на щорічні додаткові відпустки за роботу
із шкідливими і важкими умовами праці,
наведеним у додатку 1 до постанови КМУ
від 17.11.1997 р. № 1290 (далі — Список).
До цього документа було розроблено та затверджено наказом Міністерства праці та
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соціальної політики України від 30.01.1998 р.
№ 16 Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими
і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну
додаткову відпустку (далі — Порядок № 16).
Пунктом 3 Порядку № 16 визначено, що
працівникам, професії та посади яких не
передбачені у Списку, але які в окремі періоди робочого часу виконують роботу у виробництвах, цехах, за професіями і на посадах,
означених Списком, додаткова відпустка
надається на тих же підставах, що і працівникам, які мають право на таку відпустку.
А працівникам, професії та посади яких
передбачені в розділі «Загальні професії за
всіма галузями господарства», додаткова
відпустка надається незалежно від того, в
яких виробництвах чи цехах вони працюють,
якщо ці професії і посади спеціально не
передбачені у Списку (п. 5 Порядку № 16).
Тривалість додаткової відпустки за роботу
із шкідливими і важкими умовами праці
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встановлюється залежно від результатів
атестації робочого місця за умовами праці
та пропорційно фактично відпрацьованому
працівником у цих умовах часу. Зокрема, у
розрахунок часу, що дає право працівнику
на додаткову відпустку за шкідливі умови
праці, зараховуються дні, коли він фактично
був зайнятий на роботах із шкідливими і
важкими умовами праці не менше як половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв,
цехів, професій, посад.
Отже, для надання працівникові вказаної відпустки слід провести атестацію його
робочого місця за умовами праці та розрахувати час, фактично відпрацьований на
роботах зі шкідливими чинниками. На цю
тему див. також журнал «Заработная плата»
№ 5/2015, с. 12.

Чи зобов’язаний працівник
відпрацювати двотижневий
термін, поки йому підшукають
заміну
Працівник подав заяву на звільнення з роботи за власним бажанням і
повідомив, що з наступного тижня
не вийде на роботу. Причину звільнення
не повідомив. Чи зобов’язаний він відпрацювати двотижневий термін, поки
роботодавець підшукає йому заміну?
Відповідно до ст. 38 КЗпП працівник
має право розірвати трудовий договір,
попередивши про це роботодавця
письмово за два тижні. Двотижневий строк
попередження роботодавця встановлюється
для того, щоб надати йому можливість підшукати на робоче місце, що вивільняється,
іншого працівника. Протягом цього терміну ні
працівник, ні роботодавець не мають права в
односторонньому порядку розірвати договір.
Так, якщо працівник буде звільнений роботодавцем до закінчення строку попередження
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про звільнення, то він підлягає відновленню
на роботі. А якщо працівник залишить роботу
до закінчення строку попередження, недопрацьовані дні вважатимуться прогулами і
тоді роботодавець матиме право звільнити
його не за власним бажанням, а за прогул
без поважних причин.
Законодавство не вимагає, щоб працівник
указував у заяві причину свого звільнення,
тому роботодавець не має права вимагати
цього від працівника. В той же час зазначення
причини звільнення в окремих випадках є
досить важливим.
Так, якщо працівник звільняється з роботи
за власним бажанням у зв’язку із неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове
мiсце проживання, переведення чоловiка
або дружини на роботу в iншу мiсцевiсть,
вступ до навчального закладу, неможливiсть
проживання в цій мiсцевостi, пiдтверджена
медичним висновком, вагiтнiсть, догляд
за дитиною до досягнення нею 14-рiчного
вiку або дитиною-iнвалiдом, догляд за хворим членом сiм’ї вiдповiдно до медичного
висновку або iнвалiдом I групи, вихiд на
пенсiю, прийняття на роботу за конкурсом, а також з iнших поважних причин),
роботодавець повинен розірвати трудовий
договір у строк, про який просить працівник.
Також працiвник має право у визначений
ним строк розiрвати трудовий договiр за
власним бажанням, якщо роботодавець не
виконує законодавство про працю, умови
колективного чи трудового договору.
Отже, в цій ситуації радимо поспілкуватися із працівником, з’ясувати причину
його звільнення, а вже потім вирішувати, чи
зобов’язаний він відпрацьовувати два тижні.

Оплата листка
непрацездатності надомнику
Працівник підприємства, який
за умовами трудового договору
працює вдома, надав бухгалтерії
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листок непрацездатності. Чи є якісь особливості оплати листків непрацездатності
надомнику?
Працівник-надомник має таке ж
право на оплату листка непрацездатності, як і інші працівники підприємства. За загальним правилом для
оплати працівнику-надомнику листка непрацездатності середньоденна заробітна плата
(дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної
плати (оподатковуваного доходу), з якої
сплачувалися страхові внески, на кількість
відпрацьованих робочих днів за розрахунковий період (без урахування календарних
днів, не відпрацьованих із поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком). Потім
середній заробіток коригують на відсоток
страхового стажу, а одержаний результат
множать на кількість календарних днів
непрацездатності.
Працівник-надомник розподіляє робочий
час на власний розсуд. Тому на підставі абзацу третього п. 14 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, затвердженим постановою
КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, середньоденна заробітна плата за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням на
випадок безробіття і від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові
внеси на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування кален-
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дарних днів, не відпрацьованих із поважних
причин).

Як оформити «декретну»
відпустку
Одна із працівниць підприємства
йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Як правильно
оформити цю відпустку?
Відпустка в зв’язку з вагітністю та
пологами є одним із видів соціальних
оплачуваних відпусток. Підставою
для надання такої відпустки є листок непрацездатності. Для працівників-сумісників
достатньо його копії, завіреної в основного
роботодавця.
Дата початку відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами визначається за датою
відкриття листка непрацездатності. Якщо
жінка, яка чекає дитину, хоче припинити
роботу раніше визначеного терміну, то вона
може до відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами приєднати свою не використану
раніше щорічну відпустку.
А якщо вона добре себе почуває і бажає
піти у відпустку пізніше дати її початку згідно
з листком непрацездатності, їй слід написати
заяву. В ній працівниці треба зазначити бажану дату початку такої відпустки. Однак у
такому разі майбутня мама втратить частину
«декретних» виплат, оскільки їй за рахунок
коштів соцстраху будуть профінансовані
лише дні фактичної відпустки. Натомість за
період, коли вона працювала, буде виплачено
заробітну плату. Чинним законодавством не
передбачено одночасної виплати заробітної
плати і допомоги по вагітності та пологах
за один і той самий період. Розрахунковий
період слід визначати не від фактичної дати
виходу у відпустку, а виходячи з дати відкриття листка непрацездатності.
Якщо працівниця йде у відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами з дати, вказаної в
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листку непрацездатності, писати заяву на її
надання працівниці не потрібно. Наказ про
надання відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами роботодавець видає відповідно до
листка непрацездатності.
Допомога по вагітності та пологах виплачується за місцем роботи жінки, але за
рахунок коштів фонду соціального страхування, тому потрібне рішення комісії
(уповноваженого) із соціального страхування. Якщо підприємство нове і на ньому
ще не створено такої комісії, потрібно це
зробити. За чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше можна обрати
уповноваженого із соціального страхування.
Комісія (уповноважений) має перевірити
правильність оформлення листка непрацездатності, відповідність дат у ньому та
наказі й прийняти рішення про призначення
допомоги. На все це їй надається не більше
десяти днів із дня надходження документів.
Потім слід оформити та подати до Фонду
соціального страхування заяву-розрахунок
із сумою допомоги по вагітності та пологах
і після отримання коштів виплатити їх працівниці в найближчий день, установлений
для виплати заробітної плати.

Відповідальність за виплату
зарплати менше мінімальної
Підприємство перебуває у скрутному фінансовому становищі та планує
зменшити працівникам розміри
зарплат. Яка відповідальність передбачена
законодавством, якщо в окремих працівників зарплата буде менше мінімальної?
Мінімальна зарплата — це законодавчо
встановлений розмір заробітної плати
за просту, некваліфіковану працю,
нижче якого не може оплачуватися виконана
працівником місячна, погодинна норма праці.
Крім тарифної ставки (окладу), до мінімальної зарплати включаються доплати
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за суміщення професій, розширення зони
обслуговування, збільшення обсягу робіт,
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника, роботу в нічний час, у святкові
та вихідні дні.
Разом із тим, до мінімальної зарплати
не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих та особливо шкідливих умовах праці, на роботах з
особливими географічними, геологічними
умовами й умовами підвищеного ризику
для здоров’я, а також премії до ювілейних
дат, за винахідництво та раціоналізацію,
матеріальна допомога.
Мінімальна зарплата є державною соціальною гарантією, незалежно від того, де
та в кого працює працівник. Виплата зарплати в розмірі, меншому за мінімальний, є
порушенням законодавства і за нього винні
особи притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної тa кримінальної
відповідальності згідно із законодавством
(cт. 36 Закону про оплату праці). Так, за виплату зарплати не в повному обсязі (зокрема,
нижче законодавчо встановленого мінімуму)
на посадових осіб покладається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу
в розмірі від 30 до 100 нмдг або від 510 до
1700 грн (частина перша ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
А будь-яке грубе порушення законодавства
про працю карається штрафом до 50 нмдг
(до 850 грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років
(ст. 172 Кримінального кодексу України).
Крім того за ст. 265 КЗпП юридичні та
фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, в разі недотримання
мінімальних державних гарантій в оплаті праці несуть відповідальність у вигляді
штрафу, розмір якого дорівнює десятикратному розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент виявлення
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порушення, за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення.
Також не слід забувати, що виплата зарплати в розмірі, меншому за мінімальний,
«потягне» за собою порушення законодавства
про нарахування та сплату ЄСВ у мінімальному розмірі.

Чи вважається порушенням
відсутність заяви про
прийняття на роботу
Чи вважається порушенням відсутність заяви про прийняття на
роботу, а також підпису особи в
наказі про прийняття на роботу?
Насамперед зауважимо, що жодним
нормативно-правовим актом не передбачено вимоги про подання особою, яка працевлаштовується, заяви про
прийняття на роботу. Відповідно до ст. 21
і 24 КЗпП трудові відносини між працівником і роботодавцем оформляються трудовим
договором, а писати заяву на укладення
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договору не потрібно. Тому подання заяви
про прийняття на роботу можна вважати
даниною правовому звичаю.
В свою чергу, ст. 24 КЗпП передбачено,
що під час укладення трудового договору
громадянин зобов’язаний подати паспорт
або iнший документ, що посвiдчує особу,
трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ
про освiту (спецiальнiсть, квалiфiкацiю),
стан здоров’я та iншi документи.
На підставі оформленого трудового договору видається наказ роботодавця про
прийняття працівника на роботу. З ним
працівника слід ознайомити під підпис.
Працівник не може бути допущений до
роботи без укладення трудового договору,
оформленого наказом чи розпорядженням
роботодавця, та повідомлення податкового
органу про прийняття працівника на роботу
(частина четверта ст. 24 КЗпП).
Отже, неподання працівником заяви
про прийняття на роботу не вважається
порушенням, а його підпис на наказі має
бути обов’язково.

На ваші запитання відповідає Дмитро КУЧЕРАК, головний редактор
журналу «Заработная плата»

Врахування для оплати
лікарняних виплат,
які не оподатковуються ПДФО
Чи враховуються для обчислення
середньої зарплати для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності виплати, які не оподатковуються
ПДФО, але є базою для справляння ЄСВ?
У п. 7 Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку ви-
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плат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженої
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266), сказано, що середня заробітна плата (грошове забезпечення)
застрахованої особи обчислюється, виходячи
з нарахованої заробітної плати за видами
виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати (в т. ч. у натуральній
формі), які визначаються нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до
Закону про оплату праці, «та підлягають
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обкладанню податком з доходів фізичних
осіб, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати зазначеного
податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески до
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування».
В той же час ст. 33 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105XIV (далі — Закон № 1105) установлено,
що «при обчисленні середньої заробітної
плати (доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по
вагітності та пологах враховуються всі види
заробітної плати (доходу) в межах граничної
суми місячної заробітної плати (доходу),
на яку нараховуються страхові внески на
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Порядок обчислення
середньої заробітної плати для надання
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах визначається КМУ».
Як бачимо, в Законі № 1105 не вказано, що
для розрахунку слід враховувати виплати, які
одночасно оподатковуються і ПДФО, і ЄСВ. Слід
враховувати лише «всі види заробітної плати
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(доходу) в межах граничної суми місячної
заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески на страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності». А підзаконний нормативний акт (у нашому випадку
Порядок № 1266) не може розширювати чи
запроваджувати нові, в т. ч. додаткові обмеження, понад ті, що встановлені законом.
Крім того, у п. 8 «Прикінцеві та перехідні»
положення Закону № 1105 сказано, що «до
приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші
нормативно-правові акти застосовуються
в частині, що не суперечить цьому Закону».
Таким чином, для обчислення середньої
зарплати для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності можуть враховуватися
виплати, які не оподатковуються ПДФО,
але є базою для справляння ЄСВ. Але відразу хочемо застерегти, що і у ФСС з ТВП, і
у Мінсоцполітики з цього приводу можуть
бути протилежні думки, свідченням чому
є «розбіжності» у відсотках оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок роботодавця. Тому варто отримати
письмове роз’яснення як мінімум від місцевого відділення ФСС з ТВП.

На ваші запитання відповідає Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
науковий редактор журналу «Кадровик України»

Звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП
Як звільнити працівника згідно з п. 5
ст. 40 КЗпП, якщо він не з’являється
на роботі внаслідок тимчасової непрацездатності більш як чотири місяці
поспіль?
У разі нез’явлення на роботу протягом
більш як чотирьох місяців поспіль
унаслідок тимчасової непрацездат-
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ності (крім відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами), трудовий договір, укладений
на невизначений строк, а також строковий
трудовий договір до закінчення терміну
його дії може бути розірвано з ініціативи
роботодавця відповідно до п. 5 ст. 40 КЗпП.
Відразу звернемо увагу на те, що заборонено звільнення з цих підстав працівників, які
втратили працездатність у зв’язку з трудовим
каліцтвом або професійним захворюванням,
для яких місце роботи (посада) зберігається
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до відновлення працездатності або встановлення інвалідності. Тобто звільняти через
нез’явлення на роботі більш як чотири місяці
поспіль таких працівників не можна.
Слід пам’ятати, що звільнення за п. 5
ст. 40 КЗпП є правом, а не обов’язком роботодавця, а тому скористатися ним він
може, якщо немає виробничої потреби для
продовження трудового договору. Оскільки
правилами трудового законодавства звільнення за ініціативою роботодавця в період
тимчасової непрацездатності працівника не
допускається — звільнення за цією підставою
може ввести роботодавця в оману саме через
відсутність працівника на робочому місці
більш ніж чотири місяці. Проте звільнення
працівника і після спливу чотиримісячного
терміну не заборонено та допускається в
період тимчасової непрацездатності.
Крім цього законами може бути встановлений триваліший строк збереження місця
роботи (посади) за певного захворювання,
згідно з яким звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП
не може застосовуватися. Особам працездатного віку, в яких уперше виявлено
захворювання на туберкульоз або стався
його рецидив, листок непрацездатності для
проведення безперервного курсу лікування
та оздоровлення може видаватися на строк
до 10 місяців (частина друга ст. 25 Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III).
Отже, звільнити вищезазначених осіб за
п. 5 ст. 40 КЗпП роботодавець може лише
після 10 місяців безперервного невиходу
на роботу.
Оскільки звільнення ініціює підприємство,
заяву про звільнення працівник не подає.
Рішення щодо звільнення роботодавець приймає на підставі виданого в установленому
порядку листка непрацездатності. Непрацездатність має тривати більше чотирьох
місяців поспіль без жодних перерв. Якщо
тимчасова непрацездатність переривається хоча б на день, відлік чотиримісячного

ZP_7_2015 copy.indd 16

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

терміну починається з наступного нового
листка непрацездатності.
Припинення трудового договору за п. 5
ст. 40 КЗпП оформлюється наказом і може
бути проведено лише за попередньою згодою
виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації,
членом якої є працівник (ст. 43 КЗпП). Але
якщо її немає, розірвання трудового договору
з ініціативи роботодавця допускається без
такої згоди (ст. 43(1) КЗпП).
У день звільнення працівникові виплачуються заробітна плата та грошова компенсація за невикористану відпустку. До
стажу роботи, що дає право на щорічну
основну відпустку, зараховується час, коли
працівник фактично не працював, але за ним
зберігалося місце роботи (посада) та йому
виплачувалася допомога по державному
соціальному страхуванню (п. 3 ст. 9 Закону
про відпустки). Варто підкреслити, що листок
непрацездатності працівника, навіть не закритий на момент звільнення, оплачується
повністю до відновлення непрацездатності.
Трудова книжка також має бути видана в
останній день роботи. До неї вноситься запис,
який відповідає тексту наказу про звільнення:
«Звільнено у зв’язку з нез’явленням на роботу
протягом більш як чотирьох місяців поспіль
унаслідок тимчасової непрацездатності,
п. 5 ст. 40 КЗпП». За неможливості видання трудової книжки у зв’язку з відсутністю
працівника на робочому місці роботодавець
у день звільнення надсилає йому поштове
повідомлення із пропозицією отримання
трудової книжки (бажано рекомендованим
листом «із повідомленням»). Якщо працівник
через якісь причини не може сам з’явитись за
трудовою книжкою, то роботодавець може
надіслати її поштою, але тільки за заявою
працівника.
Варто зауважити, що у випадку незгоди
з фактом звільнення працівник має право
звернутися до суду для вирішення трудового
спору (див. також с. 41 цього номера).
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На ваші запитання відповідає Оксана МАРЧЕНКО, консультант журналу
«Заработная плата»

Пільги для молодих фахівців
Які особи вважаються молодими
фахівцями та на які пільги вони
мають право?
Молодим фахівцем відповідно до
Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,
підготовка яких здійснювалась за державним
замовленням, затвердженого постановою
КМУ від 22.08.1996 р. № 992, вважаються
випускники вищих навчальних закладів,
яким присвоєно кваліфікацію фахівця з
вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і які працевлаштовані на
підставі направлення на роботу.
Молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закінчення вищого
навчального закладу, надається відпустка
тривалістю 30 календарних днів. За час відпустки молодим фахівцям виплачується допомога в розмірі академічної або соціальної
стипендії, що вони отримували в останній
місяць навчання у вищому навчальному закладі (крім додаткової соціальної стипендії,
що виплачується особам, які постраждали
від Чорнобильської катастрофи) за рахунок
замовника. Після укладення трудового договору на молодих фахівців поширюються
всі види соціального захисту, передбачені
колективним договором працівників підприємства, установи, організації.

Оподаткування нового спецодягу
Працівники отримують спецодяг і
спецвзуття. Якщо вони достроково
зносилися або пошкоджені не з
їхньої вини, чи оподатковується
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виданий спецодяг понад установлену
норму?
Трапляються випадки, коли фактичні
умови праці працівника змушують
роботодавця видавати йому засоби індивідуального захисту додатково, понад норму.
Якщо така потреба систематична, ст. 8 Закону
України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.
№ 2694-XII (далі — Закон № 2694), п. 7.1 Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту,
затвердженого наказом Держгірпромнагляду
від 24.03.2008 р. № 53 (далі — Положення № 53), дають змогу переглянути норми в
бік збільшення та закріпити рішення про це
в колективному договорі.
Засоби індивідуального захисту видають
понад норми також якщо вони зношуються
раніше строку не з вини працівника, стають
там непридатними для подальшого використання. Тоді роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок (ст. 8 Закону № 2694,
пп. 4.3, 4.4 Положення № 53).
Відповідно до пп. 165.1.9 ПКУ до загального
місячного (річного) оподаткованого доходу
платника податку не включаються, зокрема,
вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних
йому харчових продуктів, газованої солоної
води, мийних і знешкоджувальних засобів,
а також спеціальних одягу, взуття та інших
засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку
на підставі Закону № 2694, спеціального
(форменого) одягу та взуття, що надається
роботодавцем у тимчасове користування
платнику податку, який перебуває з ним у
трудових відносинах.
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Скільки посад може суміщати
працівник
Скільки посад може суміщати
працівник згідно із законодавством?
Законодавством не встановлено,
скільки посад дозволено суміщати
працівникові. Разом із цим слід враховувати таке. Суміщення професій (посад) —
це виконання працівником поряд із своєю
основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткової роботи за іншою
професією (посадою) в межах робочого
часу за основною роботою на одному і тому
самому підприємстві, установі, організації
за згодою працівника, якщо це економічно
доцільно та не призводить до погіршення
якості виконуваних обов’язків.
Передумовою для суміщення професій
(посад) є наявність у штатному розписі
вакантної посади. Якщо вакансій немає,
суміщення неможливе.
Працівникам, які виконують на тому ж
підприємстві, в установі, організації поряд
із своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткову роботу за
іншою професією (посадою), провадиться
доплата за суміщення професій (посад) на
умовах і в розмірах, передбачених у колективному договорі підприємства.

Позбавлення премії без пояснень
Чи може роботодавець позбавляти працівника премії без пояснень?
Закон про оплату праці передбачає
державне регулювання преміювання
лише у сфері бюджетних відносин.
У трудовому праві премії належить до
категорії таких, що виплачуються на розсуд
роботодавця і за суб’єктивним правом, яке
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працівник одержує на основі локального
нормативного акта за умови досягнення
встановлених показників і умов преміювання. Таким локальним нормативним актом,
що регулює відносини між роботодавцем і
працівником, є Положення про преміювання,
яке згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р.
№ 3356-XII має затверджуватись як додаток
до колективного договору підприємства або
відокремленого структурного підрозділу.
Положення про преміювання обговорюється
та затверджується загальними зборами трудового колективу та підписується особами,
уповноваженими сторонами колективного
договору.
Правове регулювання преміювання належить до повноважень підприємства, тому
законодавець залишає на розсуд сторін
колективного договору вирішення питання
про ступінь правового регулювання преміювання, яке можливе у двох варіантах:
• положення про преміювання може
детально та чітко врегулювати порядок преміювання, встановити юридичні обов’язки
та суб’єктивні права роботодавця та працівника, не залишаючи вільного місця для дій
на розсуд власника, який виконує тільки
формальні функції щодо правозастосування;
• локальне положення про преміювання
може надавати роботодавцеві можливість
вирішувати не лише питання про збільшення
або зменшення розмірів премій, позбавлення премії за виробничі недогляди, але й
питання про власне виплату премій (з усіма
наслідками).
Законодавство не вимагає, щоб роботодавець реалізував свої повноваження щодо
збільшення або зменшення розмірів премій,
які виплачуються конкретним працівникам,
обов’язково за погодженням із виборним
органом первинної профспілкової організації. Роботодавець має право самостійно
вирішувати ці питання в межах Положення.
Профспілкова організація тільки контролює
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правильність застосування затвердженого
трудовим колективом Положення про преміювання.
Судячи із запитання, на підприємстві
застосовується другий варіант правового
регулювання виплати премій. Тому рекомендуємо уважно вивчити ту частину Положення,
яка регулює порядок позбавлення премій
частково або повністю за окремі порушення
у виробничій діяльності, й ознайомитись
із матеріалами, що стали підставами для
рішення роботодавця. Враховуючи те, що
спори з оплати праці належать до категорії
примирних, працівник має право звернутися
із заявою до комісії з трудових спорів, а якщо
її немає — до профспілкового комітету щодо
розгляду цього питання, або безпосередньо
до керівництва.

Оплата проїзду до місця навчання
Якщо працівника направляють на
навчання та він змушений щоденно їздити туди з дому, як має йому
оплачуватись цей час? Чи виплачуються
добові за наявності посвідчення про відрядження?
Якщо професійне навчання працівників відбувається в межах підприємства
(підрозділу) або в населеному пункті,
де розташоване підприємство (підрозділ),
яке направляє працівника, вартість добових,
проїзду та проживання не оплачується.
Відповідно до п. 1 постанови КМУ «Про
гарантії і компенсації для працівників, які
направляються для підвищення кваліфікації,
підготовки, перепідготовки, навчання інших
професій з відривом від виробництва» від
28.06.1997 р. № 695 працівникові, направленому підприємством на навчання, добові
виплачуються за кожний день перебування в дорозі в розмірі, встановленому для
службових відряджень. Також передбачена
виплата добових у цих же розмірах іногород-
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нім працівникам протягом першого місяця
навчання, а в наступні місяці виплачується
стипендія в розмірі 20 % добових тільки
тим, хто одержує заробітну плату в розмірі
менше шести неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

Вихід на роботу матері
малолітньої дитини
Працівниця хоче достроково вийти
з відпустки для догляду за дитиною,
якій два роки. Чи може керівництво
відмовити їй через те що її робота передбачає нічні зміни?
Відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею віку трьох років
надається жінці відповідно до ст. 181
КЗпП повністю або частково за її заявою в
межах установленого періоду й оформляється
наказом роботодавця. Така жінка може у
будь-який час перервати таку відпустку, а
потім знову нею скористатися.
В той же час відповідно до ст. 176 КЗпП
не допускається залучення до робіт у нічний
час вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років.
Тому до часу, коли дитині виповниться
три роки, роботодавець може запропонувати
такій жінці іншу роботу, не пов’язану з нічними змінами, за наявності вакантних посад.

Здавання донорської крові
у зв’язку з вагітністю дружини
Працівника направили на здавання
донорської крові у зв’язку з вагітністю дружини. Чи надавати йому для
цього оплачуваний день відпустки?
Відповідно до ст. 6 Закону України
«Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР
(далі — Закон № 239) роботодавці
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зобов’язані безперешкодно відпускати з
місця роботи за їхніми заявами осіб, які є
або виявили бажання стати донорами, у дні
медичного обстеження і здавання крові та
(або) її компонентів.
У день здавання крові та (або) її компонентів, а також у день медичного обстеження
працівник, який є або виявив бажання стати
донором, звільняється від роботи на підпри-
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ємстві, в установі, організації незалежно
від форм власності із збереженням за ним
середнього заробітку (ст. 9 Закону № 239).
Закон № 239 не визначає, з якою саме
метою здається кров, але ним встановлено,
що підставою для надання передбачених
ним пільг є довідки, видані донору за місцем
медичного обстеження чи здавання крові та
її компонентів (ст. 9 Закону).

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

Врахування індексації для
обчислення середньої зарплати
Звільняється працівник, йому до
виплати належить вихідна допомога. Чи слід враховувати під час
обчислення середньої заробітної плати
суми індексації?
Середня заробітна плата для нарахування вихідної допомоги обчислюється згідно з Порядком обчислення
середньої заробітної плати, затвердженим
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100), виходячи з виплат за
два місяці, що передують місяцю звільнення.
В п. 3 Порядку № 100 зазначаються виплати, які слід враховувати для обчислення
середньої заробітної плати в усіх випадках
її збереження, а саме: основна заробітна
плата; доплати та надбавки; премії, які не
мають одноразового характеру; одноразова
винагорода за підсумками роботи за рік і
за вислугу років, якщо ці винагороди виплачуються в поточному році за попередній
рік та ін.
Перелік видів виплат, які не враховуються
для обчислення середньої заробітної плати,
визначений у п. 4 Порядку № 100.
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В п. 4 Порядку № 100 не зазначено,
що суми індексації не враховуються для
обчислення середньої заробітної плати.
Таким чином, суми будуть включатися
під час обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження,
в т. ч. для нарахування та виплати вихідної
допомоги.
За п. 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5, суми
виплат, пов’язаних з індексацією заробітної
плати працівників належать до фонду додаткової заробітної плати.
Докладніше про середню заробітну плату
читайте у спецвипуску «Середня зарплата:
розраховуємо правильно» № 2/2015.

Розрахунок лікарняного
по вагітності та пологах
Як урахувати доплату за харчування
в розмірі 238,00 грн в обчисленні
допомоги по вагітності та пологах,
якщо в розрахунковому періоді в одному
з місяців працівниця хворіла та перебувала у відпустці. Відповідно до табеля
відпрацьовано 135 год., 8 год. — хвороба,
16 год. — відпустка.
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Якщо застрахована особа частину
місяця в розрахунковому періоді не
працювала з поважних причин, зазначених в абзаці п’ятому п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженим
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266), для обчислення
середньої заробітної плати заохочувальні та
компенсаційні виплати, що мають разовий
характер, і виплати, не передбачені актами
законодавства, або такі, що проводяться понад установлені зазначеними актами норми,
в такому місяці враховуються пропорційно
відпрацьованому часу (абзац другий п. 9 Порядку № 1266). На це звертає увагу і Мінпраці
в листі від 18.01.2010 р. № 396/0/14-10/18.
Для цього сума таких виплат ділиться на
кількість робочих днів за балансом робочого
часу цього місяця та множиться на кількість
відпрацьованих у ньому днів.
Враховуючи викладене, доплату за харчування слід враховувати пропорційно, поділивши її на норму робочого часу працівниці:
238,00 ÷ (135 год. + 8 год. + 16 год.) =
= 1,50 (грн/год.).
Визначаємо суму доплати, яка враховується до розрахунку:
1,50 ×(159 – 8) = 226,50 грн.

Додаткова соціальна відпустка
одинокої матері
Одинока мати працює на підприємстві та має двох дітей 8 та 12 років.
Яку кількість днів додаткової соціальної відпустки може отримати працівниця?
Жінці, яка працює та має двох і більше
дітей віком до 15 років, або дитинуінваліда, або яка всиновила дитину,
матері інваліда з дитинства підгрупи А
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І групи, одинокій матері, батьку дитини або
інваліда з дитинства підгрупи А І групи,
який виховує їх без матері (в т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному
закладі), а також особі, яка взяла під опіку
дитину або інваліда з дитинства підгрупи А
І групи, чи одному з прийомних батьків
надається щорічно додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 10 календарних днів
без урахування святкових і неробочих днів
(ст. 19 Закону про відпустки).
Якщо є декілька підстав для надання такого виду відпустки, її загальна тривалість
не може перевищувати 17 календарних днів.
У частині першій ст. 19 Закону про відпустки зазначені підстави надання соціальної
відпустки. Кожну з них слід вважати окремою
підставою.
Тобто одинока мати, яка виховує двох дітей
віком до 15 років, має право на додаткову
соціальну відпустку за підставами «одинока
мати» та «жінка, яка працює та має двох або
більше дітей віком до 15 років» тривалістю
17 календарних днів.

Зберігання трудових книжок
та їх облік підприємцем
Чи повинні фізичні особи — підприємці зберігати трудові книжки
своїх працівників, а також вести
книгу обліку бланків трудових книжок і
книгу руху трудових книжок?
Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника (ст. 48 КЗпП). Трудові книжки
ведуться на всіх працівників, які працюють
на підприємстві або у фізичної особи понад
п’ять днів.
Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств
незалежно від форм власності та галузевої
належності, а також осіб, які працюють за
трудовим договором із фізичними особами,
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в т. ч. підприємцями (частина перша ст. 3
КЗпП).
У п. 2.21(1) Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту
України від 29.07.1993 р. № 58, зазначається,
що трудові книжки працівників, які працюють
на умовах трудового договору у фізичних
осіб — суб’єктів підприємницької діяльності
з правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану
з наданням послуг (кухарі, няньки, водії),
зберігаються безпосередньо у працівників.
Враховуючи вищезазначене, підстав для
ведення фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності документації щодо
обліку бланків та руху трудових книжок і
вкладишів до них немає. Ведення такого
виду документації передбачене лише для
підприємств.

Робота у вихідні керівника
Керівник працював у суботу та неділю. За ці дні йому будуть надані
інші дні відпочинку, приєднані до
відпустки. Чи слід оплачувати роботу ще
й у подвійному розмірі?
Ні, в подвійному розмірі оплачувати
роботу в цьому випадку не потрібно.
Робота у вихідний може компенсуватися
за згодою сторін одним із двох способів:
• наданням іншого дня відпочинку;
• у грошовій формі в подвійному розмірі.
Спосіб компенсації у вихідний визначається
за згодою сторін трудового договору. А в наказі про залучення працівників до роботи у
вихідний роботодавець повинен конкретно
зазначити, у який саме спосіб працівникові
буде компенсуватися робота у вихідний. Таку
думку висловили фахівці Мінсоцполітики у своєму листі від 19.09.2012 р. № 321/13/133-12.
В наказі про залучення до роботи у вихідний має бути вказано інший день відпочинку,
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якщо працівник обрав такий спосіб компенсації. Якщо цього не зроблено, працівник
не має права самовільно його визначати.
Питання стосовно термінів надання іншого дня відпочинку у порядку компенсації
за роботу у вихідний законодавчо не врегульовано.
Через те що йдеться про відступлення
від правил щодо мінімальної тривалості
щотижневого безперервного відпочинку
(ст. 70 КЗпП), день відпочинку за роботу у
вихідний має надаватися за можливості через
найкоротший проміжок часу після роботи у
вихідний. Але роботодавець і працівник не
позбавлені права домовитися про надання
іншого дня відпочинку, долучивши його до
початку чи кінця відпустки.
На підставі наказу про надання працівникові дня відпочинку за роботу у вихідний
у табелі можна робити відмітку «ІН» — інший невідпрацьований час, передбачений
законодавством. Тобто цей робочий день,
який став вихідним, не оплачується, а за
роботу у вихідний проставляються фактично
відпрацьовані години, які оплачуються в
одинарному розмірі.

Донарахування ЄСВ
до мінімальної зарплати
Працівник, який працював за основним місцем роботи, звільнився
30.04.2015 р. Заробітна плата та
компенсація за невикористану відпустку
менше мінімальної. Чи донарахування ЄСВ
до мінімальної заробітної плати?
Так, слід робити донарахування ЄСВ
до мінімальної заробітної плати.
Статтею 8 Закону про ЄСВ передбачено, що якщо база нарахування ЄСВ (крім
винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який нараховується заробітна
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плата (дохід), сума ЄСВ розраховується як
добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід),
та ставки ЄСВ, установленої для відповідної
категорії платника. Умовою застосування
зазначеної норми є перебування працівника
у трудових відносинах повний календарний
місяць.
У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом
місяця, в якому нарахована заробітна плата
за відпрацьований час не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, сума ЄСВ розраховується
з фактично нарахованої заробітної плати
незалежно від її розміру.
В момент нарахування заробітної плати
фізичним особам із джерел не за основним
місцем роботи ставки ЄСВ, установлені
частиною п’ятою ст. 8 Закону № 2464, застосовуються до визначеної бази нарахування
незалежно від її розміру (лист Державної
фіскальної служби України від 14.02.2015 р.
№ 4979/7/99-99-17-03-01-17).
Згідно з нашим запитанням цей працівник:
• працював за основним місцем роботи;
• відпрацював повний робочий місяць
до 30.04.2015 р. включно;
• отримав дохід менше мінімальної
зарплати.
Отже такому працівнику слід провадити
донарахування ЄСВ із бази оподаткування в
розмірі мінімальної заробітної плати.

Підпис директора в розрахунковоплатіжній відомості
Чи обов’язковий підпис директора в розрахунково-платіжній
відомості?
Ні, не обов’язковий.
У наказі Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної об-

ZP_7_2015 copy.indd 23

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

23

лікової документації зі статистики праці» від
05.12.2008 р. № 489 наведені типові форми
первинної облікової документації — ф. П-6
«Розрахунково-платіжна відомість працівника» та ф. П-7 «Розрахунково-платіжна
відомість (зведена)».
Жодна з них не містить реквізитів, у яких
би зазначався підпис директора. Та за бажанням, підприємство може додати до форм
необхідні для спрощення/посилення обліку
та контролю додаткові реквізити, в т. ч. «підпис директора».

Нарахування ЄСВ на допомогу
по вагітності та пологах
Чи нараховується ЄСВ на допомогу
по вагітності та пологах?
Так, нараховується.
Єдиний внесок нараховується на суму
допомоги по вагітності та пологах;
допомоги або компенсації відповідно до
абзацу першого п. 4 частини першої ст. 7
Закону про ЄСВ.
На підставі абзацу сьомого п. 1 частини
першої ст. 4 Закону про ЄСВ, платниками
ЄСВ є роботодавці, які використовують
найману працю та виплачують грошове
забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та
пологах. А в п. 11 частини першої ст. 4 Закону
про ЄСВ визначено, що платниками ЄСВ є
особи, які перебувають у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами й отримують допомогу по вагітності та пологах.

Дострокове розірвання трудового
договору
Чи обумовлені законодавством
поважні причини дострокового
розірвання трудового договору
працівником, скорочення двотижневого
строку попередження про звільнення?
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В ст. 38 КЗпП перелічені випадки,
за яких на роботодавця покладається обов’язок щодо звільнення
працівника у строк, про який він просить.
Усі випадки мають спільну ознаку — неможливість продовжувати роботу, а також
документальне підтвердження неможливості
продовження роботи.
До таких випадків належать:
• переїзд на нове місце проживання (підтвердженням можуть бути документи, які
свідчать про зняття працівника з реєстрації
за місцем проживання);
• переведення чоловіка або дружини на
роботу в іншу місцевість;
• вступ до навчального закладу (довідка
навчального закладу);
• неможливість проживання в такій місцевості, підтверджена медичним висновком;
• вагітність (медичний висновок);
• догляд за дитиною до досягнення нею
14-річного віку або дитиною-інвалідом;
• догляд за хворим членом сім’ї (потреба
догляду має бути підтверджена медичним
висновком);
• вихід на пенсію.
Роботодавець повинен розірвати трудовий
договір у строк, про який просить працівник,
також з інших поважних причин, які визначаються в кожному конкретному випадку.
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плачуватися заробітна плата згідно з умовами
трудового або колективного договору, в т. ч.
нараховуватися премії, якщо вони передбачені, та розмір такої оплати праці не може
бути нижчим від середнього заробітку.
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 підприємствами в
колективному договорі з дотриманням норм
і гарантій, передбачених законодавством,
генеральною, галузевими (міжгалузевими)
та територіальними угодами. Тому якщо підприємство вважає за потрібне, воно має право
закріпити в трудовому договорі з працівником
(у колективному договорі) особливі умови
преміювання. Важливо, щоб дотримувалася
умова — працівникам, які направляються в
службове відрядження, оплачують виконану
роботу на підставі умов, визначених трудовим
або колективним договором.

Соціальна відпустка після
відпустки для догляду
за дитиною

Чи можна нараховувати премію
працівнику за час перебування у
відрядженні?

У працівниці відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трьох
років закінчується 19.05.2015 р.
Вона виявила бажання з 20.05.2015 р. піти
у щорічну відпустку та відразу ж після закінчення щорічної відпустки 16.06.2015 р.
із 17.06.2015 р. піти у соціальну відпустку.
Чи можна їй надати соціальну відпустку,
як матері, яка має двох дітей?

Працівникам, які направляються в
службове відрядження, оплачують
виконану роботу відповідно до умов,
визначених трудовим або колективним договором (ст. 121 КЗпП).
Увесь період перебування у відрядженні є
робочим часом працівника, за який має ви-

За ст. 19 Закону про відпустки жінці,
яка працює та має двох або більше дітей
віком до 15 років, або дитину-інваліда,
або яка всиновила дитину, матері інваліда з
дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері,
батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері,

Нарахування премії за час
відрядження
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а також особі, яка взяла під опіку дитину або
інваліда з дитинства підгрупи А І групи, чи
одному з прийомних батьків надається щорічно
додаткова оплачувана відпустка тривалістю
10 календарних днів без урахування святкових
і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
Така відпустка є соціальною та надається в
будь-який час календарного року, незалежно
від відпрацьованого часу та часу народження
дитини, але право на неї має лише жінка,
яка працює. Тому реалізувати своє право
на використання цієї відпустки вона може
за умови, що на день початку відпустки має
стаж роботи в рахунок року, за який просить
надати відпустку, тривалістю хоча б один день.
Період перебування у відпустках у зв’язку
з вагітністю та пологами та для догляду за
дитиною не зараховується до стажу роботи,
що дає право на соціальну відпустку.
Таким чином, ця працівниця буде мати
право на таку соціальну відпустку тільки після
виходу на роботу, відпрацювавши хоча б день.

Утримання аліментів
із середнього заробітку
мобілізованого працівника
Чи слід утримувати аліменти із середнього заробітку мобілізованого
працівника?
Так, слід утримувати.
Відповідно до ст. 119 КЗпП за працівником, якого було призвано під час
мобілізації, на особливий період на строк
до дня фактичної демобілізації зберігається
місце роботи, посада й компенсується середній заробіток.
Із середнього заробітку мобілізованого слід
утримувати аліменти, оскільки згідно з пп. 6
п. 1 Переліку видів доходів, які враховуються
при визначенні розміру аліментів на одного з
подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою КМУ від 26.02.1993 р.
№ 146, аліменти утримуються з усіх видів

ZP_7_2015 copy.indd 25

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

25

заробітку та додаткової винагороди як за
основною роботою, так і за сумісництвом, у
т. ч. із зарплати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов’язків,
та в інших випадках.

Зразок заяви про надання
додаткової відпустки
Чи є встановлена типова форма
заяви про надання додаткової відпустки жінці, яка має двох дітей
віком до 15 років?
Типової форми заяви про надання
відпустки, в т. ч. додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей, немає.
Підприємство може розробити та затвердити її форму.
Якщо на підприємстві немає затвердженої
форми заяви про надання відпусток, її слід
писати в довільній формі. Важливо лише,
щоб у ній було вказано інформацію, яка б
давала змогу ідентифікувати особу та суть
її звернення в тому обсязі, який потрібен
для реалізації визначених законодавством
прав та інтересів.
У заяві про надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, має бути
зазначено:
• посаду, прізвище, ім’я, по батькові роботодавця або посадової особи, до повноважень
якої належить вирішення порушених у заяві
питань та працівника, який звертається із
заявою;
• зміст порушеного питання. Наприклад,
«Прошу надати мені додаткову соціальну
відпустку відповідно до ст. 19 Закону України
«Про відпустки» як матері, яка виховує двох
дітей віком до 15 років, за 2015 р. тривалістю 10 календарних днів із 1 липня 2015 р.»;
• перелік документів, які до неї додаються,
а саме: копії свідоцтв про народження дітей;
• дата і підпис працівника, який подає
заяву.
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Заполнение отчетности
по ЕСВ

Журналом «Заработная плата» спільно з Пенсійним фондом України було проведено пряму
телефонну лінію на тему «Заповнення звітності з ЄСВ». Відповідала на запитання заступник
директора департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів Пенсійного
фонду України БОРШОВСЬКА Валентина Петрівна. Пропонуємо вашій увазі відповіді на
найбільш поширені запитання.

Чи потрібно робити відмітку в реквізиті 24 «Ознака неповного робочого
часу», проставляючи ознаку «1»,
якщо працівники працюють на 0,5 або
0,25 окладу,?
Чи проставляється відмітка в реквізиті 24, якщо працівник працює
за сумісництвом неповний робочий
день?
Чи заповнюється для коду «48»
ознака неповного робочого часу
та кількість днів перебування в
трудових відносинах?
Чи заповнюється реквізит 24 «Ознака неповного робочого часу» для
всіх кодів і рядків за однією застрахованою особою?
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В. П.: Реквізит 24 «Ознака неповного
робочого часу» заповнюється і для
основних працівників, і для сумісників,
і всіх кодів категорій працівників один раз у
рядку поруч з основною зарплатою незалежно
від фактичної зарплати, якщо застосовується
неповний робочий час. Якщо були неточності
в алгоритмі заповнення реквізиту, їх слід виправити. До закінчення граничного терміну
звітність можна подавати необмежену кількість разів із поміткою «Початкова» (кожен
наступний такий звіт скасовує попередній).
Чи заповнюється в рядку з типом
нарахувань «13» ознака неповного
робочого часу?
В. П.: Якщо працівник працює неповний робочий час, то варто заповнити.
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Якщо частину місяця працівник працює повний робочий день, а частину —
неповний, як заповнити реквізит 24?
В. П.: За таких умов проставляється
відмітка щодо режиму роботи станом
на кінець місяця.
Якщо прийшла друга квитанція з
номером реєстрації звіту, але є помилка «Помилка таблиця 6 аркуш 6
рядок 1. Для ЗО 3017015873 заповнено поле
«Ознака неповного робочого часу» «так»,
хоча в реквізиті «Ознака наявності трудової
книжки» зазначено «ні». Чи потрібно направляти скасовуючий звіт перед поданням
виправленого, чи достатньо відправити ще
один із позначкою «Початкова»?
В. П.: Ні, скасовуючого звіту відправляти не потрібно. Слід подати новий
із позначкою «початковий».
Працівники працюють на умовах
неповного робочого дня, але зарплати нижче 1500 грн у них немає.
За наявності зарплати 9270,73 грн програма автоматично проставляє утримання
333,75 грн. Але якщо підсумувати результати за кожним працівником окремо, то
результат буде 333,76 грн. Що вказувати в
таблиці 1: нарахування за ставки 36,92 % —
3422,75 грн чи 3422,76 грн?
У таблиці 6 нарахування вказуємо
за кожним працівником, а в таблиці 1 нарахування розраховуються із
загального фонду. Якщо ці дві величини
не співпадають (різниця на копійку-дві за
рахунок округлень), як правильно відобразити розрахунки в звіті?
В. П.: ЄСВ із 01.01.2015 р. нараховується й утримується за кожним
працівником окремо. Тому у програмі
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заповнення звітності має бути закладено алгоритм, який би враховував ці особливості.
Якщо є неточності з підсумками, то зміни
слід вносити в алгоритм програми.
Яку зарплату потрібно вказувати в
таблиці 1 у реквізиті 19 «Середня
заробітна плата за 2014 рік»? Як
заповнювати реквізит 21 таблиці 1?
Чи потрібно заповнювати в таблиці 1 реквізити 19 і 20, якщо понижуючий коефіцієнт не застосовується
(позначка в реквізиті 17 — «НІ»)?
В. П.: Реквізити 18 «Розмір коефіцієнта», 19 «Середня заробітна плата за
2014 р.», 20 «Середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 р.» визначаються і заповнюються відповідно до п. 9(5)
розділу VIII Закону про ЄСВ. Див. також листи
ДФСУ від 23.03.2015 р. № 9843/7/99-99-1703-01-17 і від 09.04.2015 р. № 12518/7/9999-17-03-01-17 із прикладами їх розрахунку в
журналі «Заработная плата» № 5/2015, с. 79.
Якщо понижуючий коефіцієнт не застосовується, то реквізити 18–20 не заповнюються.
Порядок заповнення решти реквізитів «шапки» таблиці 1 не змінився.
Який понижуючий коефіцієнт застосовувати для нарахування ЄСВ? Для
авансу він один, а для зарплати —
інший, тому що за результатами роботи
за місяць працівникам було нараховано
премію, що в свою чергу вплинуло на
остаточний коефіцієнт.
Чи може юридична особа — платник
єдиного податку групи 3 застосовувати понижуючий коефіцієнт?
В. П.: Порядок обчислення й умови
застосування понижуючого коефіцієнта визначено у п. 9(5) розділу VIII
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Закону про ЄСВ. Роз’яснення з цього питання надавалися ДФСУ в листах від
23.03.2015 р. № 9843/7/99-99-17-03-01-17
і від 09.04.2015 р. № 12518/7/99-99-1703-01-17 (див. журнал «Заработная плата»
№ 5/2015, с. 79 — Прим. ред.).
Підприємство не використовує понижуючий коефіцієнт і про це вказано в таблиці 1, але програма «не
реагує». Якими мають бути наші дії?
Під час заповнення таблиці 6 реквізит 21 обчислюється автоматично без урахування понижуючого
коефіцієнта. В ручному режимі помилку
виправити неможливо. Як обійти таку
ситуацію?
В. П.: Це неточності в алгоритмі програми і їх слід виправити. (На час
підготовки відповідей, ці неточності
були виправлені та потрібно було оновити
версію програми до останньої — прим. ред.).
Раніше відповідно до листа ПФУ від
21.08.2014 р. № 21841/05-10 у таблиці 6 у реквізиті 22 «Ознака нового
робочого місця» ставилася позначка «1»
у разі працевлаштування особи на нове
робоче місце, вона мала ставитися протягом двох років. Чи чинні норми цього
листа для нових форм нової звітності?
В. П.: Так, реквізит 22 «Ознака нового
робочого місця» в разі працевлаштування особи на нове робоче місце має
заповнювалася протягом двох років.
Чи потрібно подавати звіт, якщо
підприємство тимчасово не здійснює діяльність, не має найманих осіб, а функції директора виконує
засновник без нарахування заробітної
плати?
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Підприємство тривалий час не працює. Найманих працівників не має.
Заробітна плата директору-суміснику, який є засновником підприємства, не
нараховується та не виплачується. Звітність
із ЄСВ за квітень 2015 р. подано та прийнято.
Які особливості подання звітності за травень 2015 р.? Чи приймуть у нас «нульову»
звітність і чи потрібно донараховувати та
сплачувати внески, виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати?
В. П.: На підставі пп. 11 п. 2 Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 р. № 435, якщо юридичні особи
не використовують працю фізичних осіб
на умовах трудового договору (контракту)
або на інших умовах, передбачених законодавством, звіт за найманих працівників до
органів доходів і зборів ними не подається.
Якщо бази нарахування немає, ЄСВ від
мінімальної зарплати не нараховується.
Якщо нарахований дохід працівника
менше мінімальної зарплати, то
які додаткові реквізити необхідно
заповнювати в таблиці 6?
В. П.: У такому разі будуть два записи.
Перший рядок заповнюється як звичайно. Вказується фактична заробітна
плата й нарахування (утримання) з цієї суми.
У другому рядку вказується додатково код типу
нарахувань «13», а в реквізиті 19 сума різниці
між фактичною зарплатою та мінімальною,
яка є базою для нарахування ЄСВ (так звана
дотяжка до мінімальної зарплати).
У працівників підприємця зарплата
вище мінімальної. В новій таблиці 6
з’явився реквізит 19, у якому слід
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вказувати суму різниці між мінімальною
та фактично зарплатою. Як його заповнювати, якщо зарплата вище мінімальної?
В. П.: У такому разі реквізит 19 не
заповнюється.
Якщо сума нарахування заробітної
плати зовнішнього сумісника менше мінімальної, чи заповнювати
реквізит 19?
Як заповнити таблицю 6, якщо працівник був оформлений на роботу
з 18.05.2015 р. з окладом у розмірі
1218 грн? Фактично нарахована зарплата
менше мінімальної.
В. П.: Для сумісників базою нарахування ЄСВ є фактично нарахована
заробітна плата незалежно від її розміру. Роботодавець має право отримати від
такого працівника (сумісника) підтвердження
про місце основної роботи.
В разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом
місяця, в якому нарахована заробітна плата
за відпрацьований час не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, сума ЄСВ розраховується
з фактично нарахованої заробітної плати
незалежно від її розміру.
На цю тему див. лист ДФСУ від 14.02.2015 р.
№ 4979/7/99-99-17-03-01-17 у журналі «Заработная плата» № 3/2015, с. 74.
Підприємство допустило помилку,
заповнюючи звітність із ЄСВ: завищило зарплату працівникам у
лютому в два рази. Помилка виправлена
в березні: в таблиці 6 типу «початкова» з
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кодом типу нарахувань «3» вказана неправильна (завищена) сума заробітної плати
за період «лютий». В результаті виправлення помилки в рядку 8 таблиці 1 отримали
від’ємну суму. Чи правильно підприємство
виправило допущену помилку?
В. П.: Коди типу нарахувань «2» та «3»
застосовуються, якщо нараховані суми
ЄСВ були завищені/занижені. Якщо
трапилися помилки в нарахуванні зарплати
застрахованих осіб, то такі завищення/заниження відображаються в складі заробітної
плати поточного місяця — результат завищення/заниження «згортається» з нарахуваннями
поточного місяця. Детальніше про виправлення
помилок — див. статтю на с. 91 цього номера.
Які особливості застосування кодів «47» і «48»?
В. П.: Код «47» застосовують до доходів
мобілізованого працівника, якому
нараховують середню зарплату, з якої
справляють ЄСВ, і ці виплати не належать до
компенсації, а код «48» — до доходів мобілізованого працівника, якому нараховують
середню зарплату, з якої не справляють ЄСВ
і ці виплати належать до компенсації.
Скільки знаків після коми має мати
понижуючий коефіцієнт і ставка
ЄСВ?
В. П.: У п. 9–5 розділу VIII Закону
України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010
р. № 2464-VI сказано, що розрахований коефіцієнт і розмір ЄСВ зазначаються з трьома
знаками після коми.
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Сегодня в рубрике:
Материальная ответственность:
виды
c. 30
Административная
ответственность бухгалтеров:
общие вопросы
c. 36
Увольнение по п. 5 части первой
ст. 40 КЗоТ: анализ одного
случая
c. 41
Временные работники:
особенности работы
c. 44

Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

МАТЕРІАЛЬНА
відповідальність:
види

В минулому номері журналу «Заработная плата» ми розглянули
умови застосування матеріальної відповідальності працівників.
Продовжуємо цю тему та розглянемо, які існують види матеріальної відповідальності і в чому полягає специфіка кожного з них
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тже, згідно з трудовим законодавством матеріальна відповідальність
поділяється на обмежену та повну,
яка, у свою чергу, може бути індивідуальною
або колективною.

Обмежена відповідальність
Застосування обмеженої відповідальності
полягає в тому, що працівники мають відшкодувати завдану шкоду у певних межах.
Якщо розмір шкоди перевищує ці межі,
сума такого перевищення працівником не
компенсується.
Розмір, у межах якого компенсується
шкода, встановлений ст. 132 КЗпП. За шкоду,
заподіяну підприємству, установі, організації
під час виконанні трудових обов’язків, працівники, крім працівників, які є посадовими
особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі
прямої дійсної шкоди, але не більше свого
середнього місячного заробітку.
Пленум Верховного Суду України у п. 4
постанови від 29.12.1992 р. № 14 (далі —
Постанова № 14) роз’яснив, що під прямою
дійсною шкодою слід розуміти, зокрема,
втрату, погіршення або зниження цінності майна, необхідність для підприємства,
установи, організації понести витрати на
відновлення, придбання майна чи інших
цінностей або провести зайві, тобто спричинені порушенням працівником трудових
обов’язків, грошові виплати.
У тому ж п. 4 Постанови № 14 є цікавий
момент, на який варто звернути увагу, і
стосується він межі відповідальності. Так,
Пленум Верховного Суду України наголошує, що контрактом, укладеним із працівником, можуть бути встановлені інші межі
матеріальної відповідальності. Наприклад, у
трудовому договорі може бути передбачено,
що працівник несе матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не
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більше двох середніх місячних заробітків. У
такому випадку в разі визначення розміру
матеріальної відповідальності застосовуються
умови контракту.
Випадки обмеженої матеріальної відповідальності встановлено ст. 133 КЗпП. На
підставі законодавства обмежену матеріальну
відповідальність несуть:
• працівники — за псування або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в т. ч. під
час їх виготовлення, — в розмірі заподіяної
з їхньої вини шкоди, але не більше свого
середнього місячного заробітку. В такому ж
розмірі працівники несуть матеріальну відповідальність за псування або знищення через
недбалість інструментів, вимірювальних
приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою,
організацією працівникові в користування;
• керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники
структурних підрозділів на підприємствах, в
установах, організаціях та їх заступники —
в розмірі заподіяної з їхньої вини шкоди,
але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству,
установі, організації заподіяно зайвими
грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку та зберігання
матеріальних, грошових чи культурних
цінностей, невжиттям необхідних заходів
для запобігання простоям. Нагадаємо, що
відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток
може бути покладена лише на працівників,
що є посадовими особами (ст. 130 КЗпП).
Слід зауважити, що ст. 132 та 133 КЗпП
встановлено загальні правила щодо застосування матеріальної відповідальності. Тобто
обмежена матеріальна відповідальність
виникає зазвичай, якщо немає підстав для
застосування повної матеріальної відповідальності, умови притягнення до якої
розглянемо далі.
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Повна відповідальність
Повна матеріальна відповідальність полягає в тому, що працівник має відшкодувати
пряму дійсну шкоду у повному розмірі, без
жодних обмежень.
Відповідно до ст. 134 КЗпП працівники
несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їхньої
вини підприємству, установі, організації,
у визначених випадках, які наводимо далі.

Між працівником і роботодавцем
укладено письмовий договір
про повну матвідповідальність
Письмовий договір між працівником і
роботодавцем про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності
за незабезпечення цілості майна та інших
цінностей, переданих йому для зберігання
або для інших цілей укладається згідно зі
ст. 135(1) КЗпП.
Письмові договори про повну матеріальну
відповідальність на підставі ст. 135(1) КЗпП
можуть укладатися з працівниками, які
займають посади або виконують роботи,
безпосередньо пов’язані із зберіганням,
обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік
таких посад і робіт, а також Типовий договір
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджено постановою
Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС
від 28.12.1977 р. № 447/24 (далі — Постанова № 447/24). Ця постанова чинна
в Україні досі.
Письмовий договір про повну матеріальну
відповідальність укладається з працівником
незалежно від того, чи виконує він роботу
на постійній основі або заміщає іншого працівника. Також для укладення письмового
договору не має значення, чи є ця робота,
передбачена зазначеним переліком, осно-
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вною або працівник виконує її за суміщенням.
Договір може бути укладений лише за
наявності умов, передбачених КЗпП, а саме:
• якщо виконувана працівником робота
безпосередньо пов’язана із зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням чи застосуванням у процесі виробництва цінностей;
• якщо виконувана працівником робота
передбачена переліком, затвердженим Постановою № 447/24;
• якщо працівник на момент укладення
такого договору досяг 18 років.
Вносити зміни в Типовий договір про
повну індивідуальну матеріальну відповідальність, затверджений Постановою № 447/24,
не можна, оскільки він має характер нормативно-правового акта. Також не допускається
укладення письмового договору про повну
матеріальну відповідальність у довільній
формі.

Майно одержано працівником
під звіт
Якщо майно та інші цінності були одержані
працівником під звіт за разовою довіреністю
або за іншими разовими документами, то за
їх втрату, знищення, псування тощо працівники також несуть повну відповідальність.
Під іншими разовими документами розуміються накладні, акти приймання-передавання або інші документи, укладання яких
передбачено чинними правилами ведення
обліку.
Для виникнення підстав для застосування
повної матеріальної відповідальності необхідно, щоб отримання матеріальних цінностей
було підтверджено підписом працівника в
зазначених документах. Якщо працівнику
були видані матеріали, напівфабрикати,
спеціальний одяг та інші предмети для використання в процесі виконання ним трудових
обов’язків, норми п. 2 ст. 134 КЗпП на такі
випадки не поширюються, а відповідальність
виникає за ст. 132 КЗпП.
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Шкоди завдано діями, які мають
ознаки кримінальних діянь
Для застосування повної матеріальної
відповідальності за п. 3 ст. 134 КЗпП (шкода
завдана діями працівника, які мають ознаки
діянь, переслідуваних у кримінальному порядку) слід установити саме наявність ознак
злочинних діянь, а не факт притягнення
працівника до кримінальної відповідальності. Такі злочинні діяння (наприклад, зловживання владою або службовою посадою,
крадіжка тощо) мають бути підтверджені
у встановленому порядку вироком суду чи
постановою слідчого.

Шкоди завдано працівником,
який був у нетверезому стані
Працівник, який перебував у нетверезому
стані, несе повну матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду, навіть якщо майно
зіпсовано з необережності. Необхідною
підставою притягнення до відповідальності
у цьому випадку є підтвердження нетверезого стану працівника. У Постанові № 14
звертається увага на те, що нетверезий стан
працівника може бути підтверджений як
медичним висновком, так і іншими видами
доказів: актами та іншими документами, поясненнями сторін і третіх осіб, показаннями
свідків тощо (п. 10).

Шкоди завдано умисними діями
працівника
Працівник несе повну матеріальну відповідальність, якщо шкоди завдано недостачею,
умисним знищенням або умисним псуванням матеріалів, напівфабрикатів, виробів
(продукції), в т. ч. під час їх виготовлення,
а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою,
організацією працівникові в користування.
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Для застосування матеріальної відповідальності з цієї підстави має значення форма
вини працівника: тобто чи є шкода результатом умислу. Якщо знищення чи псування
цінностей є результатом необережності, такі
дії підпадають під п. 1 ст. 133 КЗпП, яким
передбачена обмежена матеріальна відповідальність. Якщо ж така шкода заподіяна
умисно (прямо чи непрямо), застосовується
повна матеріальна відповідальність.

Відповідальність покладено
законодавством
Повна матеріальна відповідальність настає, якщо відповідальність за неї покладено
на працівника відповідно до законодавства
на за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації під час виконання трудових
обов’язків. Тут маються на увазі випадки,
коли повна матеріальна відповідальність
передбачена спеціальними законодавчими
актами. Таке роз’яснення порядку застосування цієї норми надане у п. 12 Постанови
№ 14.
Наприклад, працівник автомобільного
транспорту, винний у перевитраті пального, притягується до матеріальної відповідальності в розмірі 100 % вартості перевитраченого палива. Це встановлено п. 14
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
«Про підвищення ефективності використання автотранспортних засобів у народному
господарстві, посилення боротьби з приписками при перевезенні вантажів автомобільним транспортом та забезпечення
цілості паливно-мастильних матеріалів»
від 05.08.1983 р. № 759, який досі є чинним
в Україні.

Шкода завдана не під час
виконання трудових обов’язків
Положення п. 7 ст. 134 КЗпП слід розуміти
так, що формулювання «не при виконанні
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трудових обов’язків» передбачає самовільне
використання працівником майна підприємства (устаткування, приладів, автомашин)
в особистих цілях.
Пленум Верховного Суду України у п. 18
Постанови № 14 роз’яснив, що для визначення розміру шкоди, заподіяної працівниками самовільним використанням в
особистих цілях технічних засобів (автомобілів, тракторів, автокранів), належних власнику, з яким вони перебувають у
трудових відносинах, слід виходити з того,
що така шкода, заподіяна не під час виконання трудових (службових) обов’язків,
підлягає відшкодуванню із застосуванням норм цивільного законодавства. Але
за цивільним законодавством нанесена
шкода відшкодовується у повному обсязі,
включаючи також неодержані власником
прибутки від використання зазначених
технічних засобів, що погіршує правове
становище працівників. Дещо некоректні
формулювання у трудовому законодавстві
породжують колізію між нормами трудового
та цивільного права, тож кожний випадок
завдання шкоди працівником не під час
виконання трудових обов’язків потребує
індивідуального розгляду.

Шкоди завдано незаконним
переведенням працівника
Службова особа, винна в незаконному
звільненні або переведенні працівника на
іншу роботу, несе повну матеріальну відповідальність незалежно від форми вини:
керівник може або умисно неправомірно
звільнити працівника, або ж не знати законодавства про працю чи неправильно
застосовуючи його положення.
Пленум Верховного Суду у п. 33 Постанови від 06.11.1992 р. № 9 роз’яснив, що
відповідальність за цією підставою настає
також, якщо шкода завдана власнику затримкою виконання судового рішення про
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поновлення на роботі незаконно звільненого
працівника.
Прямою дійсною шкодою в цьому випадку
будуть грошові суми, виплачені звільненому
чи переведеному працівникові за період вимушеного прогулу, чи різниця в заробітку в
разі переведення (якщо суд поновив звільненого з роботи працівника або ж визнав
переведення неправомірним).

Шкоди завдано невиплатою
зарплати
Повну матеріальну відповідальність несе
керівник підприємства, установи, організації
всіх форм власності, винний у несвоєчасній
виплаті заробітної плати понад місяць, що
призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, за умови, що
Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми
власності не мають заборгованості перед
цим підприємством.

Колективна матеріальна
відповідальність
Колективна (бригадна) відповідальність
може запроваджуватись у разі спільного
виконання працівниками окремих видів
робіт, пов’язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням
або застосуванням у процесі виробництва
переданих їм цінностей, коли неможливо
розмежувати матеріальну відповідальність
кожного працівника й укласти з ним договір
про повну матеріальну відповідальність
(ст. 135(2) КЗпП).
Перелік робіт, під час виконання яких
може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність та умови її застосування, затверджений наказом
Міністерства праці України від 12.05.1996 р.
№ 43 (далі — Перелік № 43). До таких робіт
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віднесені, наприклад, роботи, пов’язані з виконанням касових операцій та прийманням
від населення всіх видів платежів і виплатою
грошей не через касу; роботи, пов’язані
з прийманням на зберігання, обробкою,
зберіганням та виданням матеріальних
цінностей на складах, базах (нафтобазах),
АЗС тощо.
Колективна відповідальність установлюється роботодавцем за погодженням із профспілкою (профспілковим представником)
підприємства. Рішення про встановлення
колективної відповідальності оформлюється
наказом по підприємству. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну
відповідальність укладається між підприємством і всіма членами колективу (бригади).
Форму типового договору про колективну
(бригадну) матеріальну відповідальність
також наведено у Переліку № 43.
Колективна матеріальна відповідальність є
істотною умовою трудового договору кожного
члена бригади. В разі відмови працівника
від укладення договору про колективну
відповідальність роботодавець за згодою
працівника може перевести його на іншу
роботу, а за відмови працівника від іншої
роботи або її відсутності звільнити його за
п. 6 ст. 36 КЗпП.
За впровадження колективної відповідальності колективом (бригадою) керує
керівник (бригадир), який обирається на
зборах колективу або призначається роботодавцем згідно зі статутом підприємства. В
разі зміни керівника договір про матеріальну
відповідальність переукладається.
В разі вибуття працівників зі складу бригади або прийняття до колективу нових
працівників про це видається наказ. Проти
підпису вибулого члена бригади в договорі
зазначається дата і номер наказу про його
вибуття, а прийнятий до бригади працівник
підписує договір про колективну матеріальну відповідальність і вказує дату вступу до
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бригади. Якщо з бригади вибуває більше
половини первісного складу, договір слід
переукласти.
Приймає цінності та веде їх облік за таких умов керівник колективу (бригадир), а
за його відсутності — член бригади, якого
визначає роботодавець.
На вимогу одного чи кількох членів колективу може бути проведено позапланову
інвентаризацію цінностей. Також позапланові інвентаризації проводяться в разі зміни
керівника колективу (бригадира) та вибуття
з бригади більше 50 % її членів.
Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним
знищенням або псуванням матеріальних
цінностей, а також їх знищенням або псуванням через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами.
Бригада притягується до матеріальної відповідальності роботодавцем після ретельної перевірки причин завданої шкоди, з
урахуванням письмових пояснень, поданих
членами бригади, а за необхідності — також
висновків спеціалістів.
Члени бригади звільняються від відшкодування шкоди, якщо:
• буде встановлено, що шкода заподіяна
не з їхньої вини;
• будуть установлені конкретні винуватці заподіяної шкоди серед членів його
колективу (бригади).
За колективної відповідальності шкода,
яка підлягає відшкодуванню, розподіляється
між членами бригади пропорційно місячній
тарифній ставці (посадовому окладу) та
фактично відпрацьованому часу за період
від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди.
А про те, як визначити розмір шкоди, та
в якому порядку вона відшкодовується, ми
розповімо в наступних номерах.
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Алла РИБІНЦЕВА,
консультант журналу «Заработная плата»

АДМІНІСТРАТИВНА
відповідальність
бухгалтерів:
загальні питання
Часто перевірка на підприємстві закінчується виявленням
порушення, а іноді й кількох, наслідком яких є притягнення
посадових осіб до адміністративної відповідальності. Звичайно, порівняно з кримінальною відповідальністю, це не так
страшно, та все ж неприємно. Тому бухгалтерам варто знати
свої права в разі притягнення до адмінвідповідальності

А

дміністративна відповідальність регламентується Кодексом України про
адміністративні правопорушення
(далі — КУпАП). Визначення адміністративного правопорушення, або, як його ще
називають, проступку, наведене у частині
першій ст. 9 КУпАП. Це вчинок, який має
форму дії або бездіяльності, що посягає на
громадський порядок, установлений порядок
управління тощо, і за який законом передбачена адміністративна відповідальність.
А визначення адміністративного правопорушення, вчиненого посадовою особою,
можна сформулювати так: недодержання
установлених правил і порядку, забезпечення виконання яких входить до її службових
обов’язків.
Адміністративна відповідальність полягає
в застосуванні штрафних санкцій (адмінштрафу) до посадових осіб, у т. ч. до бухгалтерів,
які накладаються у певному порядку.
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Згідно із ст. 36 КпАП, якщо особа вчинила
кілька адміністративних правопорушень, то
вона притягається до відповідальності за всі
виявлені порушення, про що зазначається
у постанові, але сума штрафу становитиме
максимальний розмір за найбільш серйозне
правопорушення з учинених.
Наприклад, якщо під час перевірки органи
фіскальної служби виявили кілька правопорушень, то адміністративне стягнення буде
накладатись у межах санкції за серйозніше
правопорушення.
Якщо перевірка проводилась фіскальною
службою та Пенсійним фондом і виявлено
кілька правопорушень, то до адміністративної
відповідальності притягують як фіскальна
служба, так і Пенсійний фонд.
Якщо органи, які проводять перевірку,
виявили одне і те ж саме порушення, то адміністративний штраф накладається лише
одним органом.
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Хто може бути притягнений
до адмінвідповідальності
До адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті власник підприємства,
посадові й уповноважені особи.

Власник підприємства
та посадові особи
Чинне законодавство не містить визначення терміна «посадова особа». На практиці під посадовою особою розуміється
особлива категорія службовців державних і
громадських органів, установ, організацій,
підприємств, які займають постійно або
тимчасово, за призначенням, вибором або в
іншому установленому порядку передбачені
штатним розкладом посади та повноважні
виконувати юридично значимі дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення
правовідносин. Зміст і обсяг таких дій різні
та визначаються займаною посадою.
Так, змінами, внесеними Законом України від 12.02.2015 р. № 191-VIII до Закону
України «Про господарські товариства»
від 19.09.1991 р. № 1576-XII визначено, що
«посадовими особами органів управління
товариства є фізичні особи — голова та
члени виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та
члени іншого органу товариства, наділені
повноваженнями з управління товариством,
якщо утворення такого органу передбачено
установчими документами товариства.
Чи є бухгалтери «посадовими особами»?
Відповідно до п. 2 ст. 8 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі —
Закон № 996) питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до
компетенції його власника (власників) або
уповноваженого органу (посадової особи)
на підставі законодавства й установчих документів. Такий власник або уповноважений
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ним орган (посадова особа) несуть відповідальність за організацію бухгалтерського
обліку та забезпечення фіксування фактів
усіх господарських операцій у первинних
документах.
Підприємство самостійно обирає форми
ведення бухгалтерського обліку: зокрема
шляхом введення в штат підприємства посади
бухгалтера або створення бухгалтерської
служби на чолі з головним бухгалтером (п. 4
ст. 8 Закону № 996).
Частиною сьомою ст. 8 Закону № 996
визначено перелік функцій та обов’язків
головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку
підприємства.
Можемо побачити, що законодавець розмежовує поняття головного бухгалтера й особи,
на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (бухгалтера), але фактично
ототожнює компетенцію та повноваження
головного бухгалтера та бухгалтера (особи,
на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) у бухгалтерському обліку підприємства.
Отже, залежно від покладених на головного бухгалтера та керівника підприємства
повноважень, спрямованих на встановлення,
зміну або припинення правовідносин, а також
організаційно-розпорядчих функцій, головний бухгалтер і керівник або є посадовими
особами підприємства, або ні, якщо таких
повноважень немає.

Уповноважені особи
Згідно з п. 8 ст. 9 Закону № 996 відповідальність за порушення складання звітності,
несвоєчасне складання первинних документів
і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть
особи, які склали та підписали ці документи, а
перелік таких осіб установлюється керівником.
Однією з таких осіб є головний бухгалтер, оскільки саме він контролює їхній
зміст. Хоча керівник може визначити й інших
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уповноважених осіб, які замість головного бухгалтера можуть підписувати такі документи.
До речі, кількість уповноважених осіб,
які мають право підписувати документи
про видання особливо дефіцитних товарів
і цінностей, бланків суворої звітності, має
бути обмежена за п. 2.13, 2.14 розділу 2
Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку,
затвердженого наказом Мінфіну України
від 24.05.1995 р. № 88.
Отже, якщо особа, яка виконує обов’язки
бухгалтера (за цивільно-правовою угодою,
дорученням або за іншим правочином), уповноважена виконувати функції спеціаліста з
бухгалтерського обліку, про що видано наказ
керівника підприємства, вона притягується
до адміністративної відповідальності на загальних підставах.

Види адмінвідповідальності,
що покладається
на посадових осіб
У таблиці наведено найпоширеніші види
адміністративної відповідальності за порушення:
• законодавства про працю;
• законодавства про ЄСВ;
• законодавства про відрядження;
• порядку використання коштів фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування;
• у сфері оподаткування.
Розмір адміністративної відповідальності
визначається залежно від виду правопорушення й обчислюється в неоподатковуваних
мінімумах доходів громадян (нмдг), розмір
якого закріплений пп. 169.1.1 ПКУ — 17 грн.

Правопорушення

Адмінштраф у
разі вчинення
правопорушення:
вперше

Підстава
КпАП

повторно
1

2

3

Порушення законодавства про працю
порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій,
підприємцями встановлених термінів виплати зарплати, виплата
її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства
про працю. Невидання авансу на відрядження, видання всієї
суми авансу на закордонне відрядження у гривнях, направлення
у відрядження вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до
трьох років, направлення у відрядження жінок, які мають дітей
віком від 3 до 14 років або дітей-інвалідів, без їхньої згоди

від 30 до 100 нмдг

фактичний допуск посадовими особами підприємств, установ,
організацій, підприємцями працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); допуск до роботи іноземця
або особи без громадянства та осіб, щодо яких приймається
рішення про надання статусу біженця, без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

від 500 до 1000 нмдг
(від 8500 до
17 000 грн)

(від 510 до 1700 грн)
від 100 до 300
(від 1700 до 5100 грн)

від 1000 до 2000 нмдг
(від 17 000 до
34 000 грн)

прийняття посадовими особами підприємств, установ, орга- від 1 до 3 нмдг
нізацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними (від 17 до 51 грн)
паспортами
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від 10 до 14 нмдг
(від 170 до 238 грн)
порушення посадовими особами встановленого порядку від 100 до 200 нмдг
працевлаштування іноземців та осіб без громадянства
(від 1700 до 3400 грн)

стаття 204

невиконання посадовою особою нормативу робочих місць для від 10 до 20 нмдг
працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального (від 170 до 340 грн)
захисту інвалідів звіту про зайнятість і працевлаштування
інвалідів

стаття
188(1)

Порушення законодавства про ЄСВ
порушення посадовими особами, підприємцями порядку
нарахування ЄСВ, донарахування фіскальним органом або
платником своєчасно не нарахованого ЄСВ, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності,
передбаченої Законом про ЄСВ, порушення встановленого
порядку використання та операцій із коштами ПФУ

від 30 до 40 нмдг
(від 510 до 680 грн)

стаття
165(1)

від 40 до 50 нмдг
(від 680 до 850 грн)

несплата посадовими особами, підприємцями або несво- від 40 до 80 нмдг
єчасна сплата ЄСВ одночасно з виданням сум виплат, на (від 680 до 1360 грн)
які нараховується ЄСВ (авансових платежів) у сумі, що не
від 150 до 300 нмдг
перевищує 300 нмдг
(від 2550 до 5100 грн)

стаття
165(1)

у сумі, що перевищує 300 нмдг

стаття
165(1)

від 80 до 120 нмдг
(від 1360 до 2040 грн)
від 150 до 300 нмдг
(від 2550 до 5100 грн)

подання посадовими особами та підприємцями недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі
загальнообов’язкового державного соціального страхування, інших
відомостей, передбачених Законом про ЄСВ і Законом України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

від 30 до 40 нмдг
(від 510 до 680 грн)

стаття
165(1)

від 40 до 50 нмдг
(від 680 до 850 грн)

порушення посадовими особами встановленого порядку ви- від 300 до 1000 нмдг
користання та операцій із коштами накопичувального фонду (від 5100 до 17 000 грн)

стаття
165(1)

від 1000 до 3000 нмдг
(від 17 000
до 51 000 грн)
вчинення посадовими особами дій, що перешкоджають
уповноваженим особам органів ДФСУ, ПФУ, ФЗ, ФСС у здійсненні перевірок, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням
та сплатою страхових внесків, а також у проведенні перевірок
щодо використання страхових коштів

від 8 до 15 нмдг
(від 136 до 255 грн)

стаття
188(23)

від 10 до 20 нмдг
(від 170 до 340 грн)

Порушення законодавства з фінансових питань
приховування посадовими особами в обліку валютних та від 8 до 15 нмдг
інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність (від 136 до 255 грн)
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бухобліку або ведення його з порушенням установленого порядку, від 10 до 20 нмдг
внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподан- (від 170 до 340 грн)
ня фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення
інвентаризацій, невжиття заходів щодо відшкодування з винних
осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності
Порушення порядку використання коштів фондів соцстрахування
порушення посадовими особами, фізособами, які використовують найману працю, порядку витрачання коштів Фонду
соціального страхування, несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів, несвоєчасне
подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів

від 8 до 15 нмдг
(від 136 до 255 грн)

стаття 165(5)

від 10 до 20 нмдг
(від 170 до 340 грн)

порушення посадовими особами, підприємцями порядку використання коштів ФСС від НВВ, несвоєчасне або неповне їх
повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої
звітності та інформації про нещасні випадки на виробництві
та професійні захворювання, про зміни технології робіт або
виду діяльності підприємства

стаття
165(4)

порушення посадовими особами, підприємцями порядку
використання коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх повернення,
несвоєчасне подання або неподання відомостей, установлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття», подання
недостовірних відомостей про використання коштів Фонду

стаття
165(3)

Порушення у сфері оподаткування
неподання або несвоєчасне подання посадовими особами від 5 до 10 нмдг
платіжних доручень на перерахування належних до сплати (від 85 до 170 грн)
податків і зборів (обов’язкових платежів)
від 10 до 15 нмдг
(від 170 до 255 грн)

стаття
163(2)

неутримання або неперерахування до бюджету сум ПДФО під
час виплати фізичній особі доходів, перерахування ПДФО за
рахунок коштів підприємств, установ і організацій, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення ДПІ за встановленою
формою відомостей про доходи громадян посадовими особами

стаття
163(4)

Притягнення головного бухгалтера до
будь-якого з розглянутих видів відповідальності можливе лише якщо власником на
головного бухгалтера як посадову особу
покладений належним чином закріплений
ряд обов’язків. В іншому ж випадку, виходячи
з п. 3 ст. 8 Закону № 996, відповідальність
за організацію бухгалтерського обліку та
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від 2 до 3 нмдг
(від 34 до 51 грн)
від 3 до 5 нмдг
(від 51 до 85 грн)

забезпечення фіксування фактів усіх господарських операцій у первинних документах,
збереження оброблених документів, регістрів
і звітності протягом установленого терміну,
але не менше трьох років несе власник або
уповноважений ним орган, який керує підприємством відповідно до законодавства й
установчих документів.
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист, спеціаліст відділу цивільного, господарського
та податкового права юридичної компанії «РЛК»

ЗВІЛЬНЕННЯ
за п. 5 частини першої
ст. 40 КЗпП: аналіз
одного випадку
До редакції надійшло запитання щодо особливостей звільнення
працівника, який довгий час хворів і згодом був визнаний
інвалідом. Хоча з моменту звільнення минуло більше року,
працівник вирішив звернутися до суду, щоб змінити дату
звільнення. Проаналізуємо цю ситуацію, щоб виявити ризики,
з якими може стикнутися підприємство в схожій ситуації

Ситуація
Працівник вийшов на роботу після хвороби 13.02.2014 р. і надав підтвердні документи, з яких слідує, що він хворів з
17.10.2013 р. до 06.02.2014 р. включно, а
07.02.2014 р. був направлений на МСЕК і в
той же день (07.02.2015 р.) йому встановлено
ІІ групу інвалідності, що підтверджується
довідкою МСЕК.
Чи можна його звільнити за п. 5 частини першої ст. 40 КЗпП? Якщо працівника
звільнили 13.02.2014 р. згідно з частиною
п’ятою ст. 40 КЗпП із 06.02.2015 р., а з
10 до 12 лютого в табелі обліку робочого
часу відмічали як звільненого — чи є це порушенням? Як слід було відмічати в табелі
обліку робочого часу дні з 10 до 12 лютого?
Чи можна його звільнити за прогули, якщо
він не пояснить причини своєї відсутності
з 10 до 12 лютого? З якого числа? Коли
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можна внести виправлення у підстави та час
звільнення за ініціативою підприємства? А
за ініціативою працівника?

Звільнення відповідно до п. 5
частини першої ст. 40 КЗпП
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий
договір до закінчення строку його чинності
можуть бути розірвані роботодавцем лише
у випадках нез’явлення на роботу протягом
більш як чотирьох місяців поспіль унаслідок
тимчасової непрацездатності (п. 5 частини
першої ст. 40 КЗпП). Із цього пункту є виняток, який передбачає, що за працівниками, які
втратили працездатність у зв’язку з трудовим
каліцтвом або професійним захворюванням,
місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення
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інвалідності. Також не входить у період тимчасової непрацездатності відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами.
В нашому випадку винятків немає. Тому
норму п. 5 частини першої ст. 40 КЗпП можна
було застосувати не раніше 17.02.2014 р.,
оскільки з 17.10.2013 р. до 06.02.2014 р.
(період тимчасової непрацездатності) минуло лише 113 календарних днів (три місяці
21 день), що не перевищує чотирьох місяців.
Тому звільнення на підставі п. 5 частини
першої ст. 40 КЗпП у такому випадку неправомірне.
Звільняючи працівника за п. 5 частини
першої ст. 40 КЗпП, варто звернути увагу
на те, що вихід на роботу хоча б на день
протягом цих чотирьох місяців перериває
цей строк. І надалі чотиримісячний строк
має обчислюватися знову.
Звільнення «заднім» числом допускається,
якщо обставини, які стали підставою для
цього, стали відомі пізніше. Згадайте, наприклад, непоодинокі звільнення «заднім»
числом за прогул.
Якщо ж брати до уваги нашу ситуацію, то
якби чотири місяці минали 6, 7, чи 10 лютого, а працівник надав підтвердні документи
13.02.2014 р., то його можна було б звільняти
7 чи 10 лютого за п. 5 частини першої ст. 40
КЗпП у день виходу на роботу 13.02.2014 р.
і це було би правомірно.

Облік робочого часу
Первинний облік використання робочого
часу, явок і неявок працівників на будь-якому
підприємстві є обов’язковим. Порядок обліку робочого часу працівників визначено
наказом Державного комітету статистики
України від 05.12.2008 р. № 489, яким затверджено типові форми первинної облікової
документації зі статистики праці.
Підставами для внесення до табеля кодів причин неявок на роботу є підтвердні
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документи: накази роботодавця щодо направлення у відрядження, надання відпустки,
листки непрацездатності, медичні довідки,
пояснювальні записки тощо.
Якщо працівника звільнили 13.02.2014 р.
згідно з п. 5 частини першої ст. 40 КЗпП із
06.02.2014 р., то в табелі обліку робочого часу
з 10.02.2014 р. до 12.02.2014 р. працівника
не можна було відображати як звільненого.
Пояснимо.
У підприємства були підтвердні документи про відсутність працівника включно до 06.02.2014 р. із причин тимчасової
непрацездатності, а 07.02.2014 р. — через
проходження медико-соціальної експертної
комісії для встановлення інвалідності, що
є поважною причиною. Але ці документи
підприємство отримало лише 13.02.2014 р.
З 10 до 12 лютого підприємство, якщо воно
було повідомлене про хворобу працівника
заздалегідь, і надалі мало відмічати в табелі
його відсутність як відсутність через хворобу
(«ТН»). І лише 13.02.2014 р., отримавши
підтвердні документи та довідавшись про
фактичні причини відсутності, мало відкоригувати табель обліку робочого часу. В нашому випадку документи, які підтверджують
поважні причини відсутності працівника на
роботі в цей період, не надано. Тому потрібно
запросити у працівника пояснення причин
відсутності на роботі з 10 до 12 лютого:
• якщо пояснення причин відсутності в ці
дні працівник не надає або вони визнаються
підприємством неповажними (підприємство
саме вирішує, які причини поважні), то ці
дні слід відмічати як прогул («ПР»);
• якщо ж причини визнано поважними,
то тоді це інші причини неявок («І»).
Тепер знову повертаємося до дати звільнення. Працівник 06.02.2014 р. ще хворів.
Тому звільняти його під час тимчасової
непрацездатності неправомірно. На роботі
07.02.2014 р. від був відсутній, тому що
проходив огляд МСЕК. Це вже не тимчасова
непрацездатність, але поважна причина від-
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сутності на роботі. Тому працівника можна
було б звільняти за п. 5 частини першої
ст. 40 КЗпП і 07.02.2014 р., але правильніше
і безпечніше було б звільнити 10.02.2014 р.,
якщо б він справді хворів більше чотирьох
місяців.
У нашому ж випадку працівник хворів
менше чотирьох місяців, тому його не можна
було звільняти відповідно до п. 5 частини
першої ст. 40 КЗпП. Якщо відсутність працівника з 10 до 12 лютого кваліфіковано
13.02.2014 р. як прогул, то його можна було
звільняти на підставі п. 4 частини першої
ст. 40 КЗпП у цей день і 10.02.2013 р.
Також необхідно врахувати, що в разі
звільнення за п. 4 частини першої ст. 40 КЗпП
за ст. 149 КЗпП перед тим, як застосувати
дисциплінарне стягнення, роботодавець
повинен зажадати від порушника трудової
дисципліни письмове пояснення. Відмова
працівника надати таке пояснення не є перешкодою для його звільнення за п. 4 частини
першої ст. 40 КЗпП.

Виправлення підстав і часу
звільнення працівника
В разі встановлення невірного формулювання причини або дати звільнення,
роботодавець зобов’язаний внести зміни в
трудову книжку.
Встановити невірну причину або дату
звільнення може як сам роботодавець, так
і суд, якщо працівник звертається з таким
позовом, або ж контролюючий орган у приписі на усунення порушень.
Зміни в трудову книжку вносяться на підставі наказу керівника підприємства, який
видається на виконання рішення органу, який
визнав незаконним звільнення чи прийняв
рішення про зміну формулювання причини
або дати звільнення.
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За наявності в трудовій книжці запису
про звільнення надалі визнаного недійсним,
на прохання працівника видається дублікат
трудової книжки без унесення до неї запису,
визнаного недійсним.
У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, його
виправляють на тому підприємстві, де він
був унесений. Відомості про роботу мають
повністю відповідати оригіналу наказу (розпорядження), а в разі його втрати — іншому
документу підприємства, який підтверджує
виконання робіт, не зазначених у трудовій
книжці (архівні документи, що стосуються
трудової діяльності працівника, особисті
картки, розрахункові відомості тощо). Свідчення свідків не є підставою для виправлення
внесених раніше записів (п. 2.6, 2.9 Інструкції
про трудові книжки).
Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване,
то зміну вносить його правонаступник і
засвідчує своєю печаткою, а якщо його немає — вищестояща організація, якій було
підпорядковане це підприємство, а якщо
немає вищестоящої організації — обласний
(міський) архів (п. 2.8 Інструкції про трудові
книжки).
Інструкція не передбачає підстав для
видання трудової книжки працівникові на
руки під час його роботи на підприємстві.
Трудова книжка видається працівникові
під час звільнення в останній день роботи.
Тому виправити записи на попередніх місцях
роботи можна в проміжках між звільненням
і прийомом на нове місце роботи, коли трудова книжка у працівника на руках.
За ініціативою працівника також можна
виправити підстави та час звільнення, процедура внесення змін така ж. А підставою
для виправлення можуть бути надані працівником підтвердні документи, які на момент
звільнення не були надані чи відомі.
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ТИМЧАСОВІ
працівники:
особливі роботи
За певних обставин як для підприємств, так і для працівників
можливість укладення трудового договору на короткий строк є
зручною та вигідною. Наприклад, так можна підмінити хворого
працівника чи того, хто перебуває у відпустці. Працевлаштовані
на короткий строк працівники можуть бути тимчасовими, якщо
їх про це попередити. І умови роботи тимчасових працівників
істотно відрізняються від умов праці постійних і сезонних
працівників, а також тих, які працюють за строковими договорами. У статті розглянемо особливості трудових відносин
із тимчасовими працівниками

Нормативно-правова база
Укладення та припинення трудового договору про тимчасові роботи регулюється указом
Президії Верховної Ради СРСР «Про умови
праці тимчасових робітників і службовців»
від 24.09.1974 р. № 311 (далі — Указ № 311).
Він діє на підставі норм постанови Верховної
Ради України «Про порядок тимчасової дії на
території України окремих актів законодавства
Союзу РСР» від 12.09.1991 р. № 1545, яка визначає, що до прийняття відповідних актів на
території України застосовуються законодавчі
акти СРСР із питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не
суперечать Конституції та законам України.
У КЗпП чи іншому нормативному акті це
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питання прямо не врегульовано, тому слід
керуватися Указом № 311.
Тимчасовими вважаються працівники,
прийняті на роботу на строк до двох місяців,
а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їхнє місце
роботи (посада), — до чотирьох місяців (п. 1
Указу № 311).
Сезонними ж є працівники, прийняті
на сезонні роботи — роботи, які внаслідок
природних і кліматичних умов виконуються
не цілий рік, а протягом певного періоду
(сезону), що не перевищує шести місяців.
Забігаючи наперед, зауважимо, що і тимчасових, і сезонних працівників має бути попереджено про те, що вони приймаються саме
на такі роботи (далі про це — детальніше).
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Прийняття на роботу
Із тимчасовими працівниками укладають
строкові трудові договори. Згідно зі ст. 23
КЗпП прийняття на роботу за строковим
трудовим договором можливе лише якщо
трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням:
• характеру подальшої роботи;
• умов її виконання;
• інтересів працівника;
• в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Ці обставини є прийнятними і для тимчасових працівників, тому розглянемо їх
детальніше.
На думку Мінпраці, характер роботи або
умови її виконання вважаються вагомими
для укладення строкового договору, якщо робота не виконується постійно. Формулювання
«умови виконання роботи» визначає роботу
як постійну, але у зв’язку з конкретними
умовами її виконання трудові відносини не
можуть бути встановлені на невизначений
термін. Передусім це може бути пов’язано
з тим, що для виконання такої роботи вже
прийнятий працівник, але він протягом
певного періоду не може виконувати свої
трудові обов’язки. Для заміщення тимчасово
відсутнього працівника і приймається на
роботу інший — за строковим трудовим
договором (лист Мінпраці від 03.02.2003 р.
№ 06/2-4/13).
Інтереси працівника, які визначають
його зацікавленістю в установленні трудових відносин на визначений строк, як
правило, обумовлюються сімейно-побутовими обставинами. Для підтвердження саме
ініціативи працівника має бути надана його
заява про встановлення трудових відносин
на визначений строк. Мінпраці в листі від
03.03.2003 р. № 06/2-4/13 рекомендує підтверджувати факт ініціативи працівника в
заяві та зазначає, що в ній бажано вказати
обставини, що спонукають працівника на-
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йматися на роботу за строковим трудовим
договором.
А до «інших випадків, передбачених
законодавством» коментарі фахівців до
КЗпП відносять, зокрема, укладання строкових трудових договорів із тимчасовими
та сезонними працівниками.
Правове становище працівників, прийнятих на підставі строкового трудового
договору, ніяк не відрізняється від становища
працівників, які працюють за безстроковими договорами. Тому порядок оформлення
трудових відносин за строковим трудовим
договором такий самий, як і за безстроковим.
На працівників, прийнятих за строковим
трудовим договором, поширюються норми
колективного трудового договору та правил
внутрішнього трудового розпорядку. Вони
також мають право на відпустку, допомогу
по тимчасовій непрацездатності, соціальні
гарантії та пільги, передбачені законодавством. Але для тимчасових працівників є
особливості їх надання.
Пленум Верховного суду України у постанові
від 06.11.1992 р. № 9 застерігає, що укладення трудового договору на визначений строк,
якщо зазначених вище умов не дотримано,
є підставою для визнання його недійсним у
частині визначення строку. Але й Указ № 311
установлює, що осіб, яких приймають на роботу тимчасовими працівниками, має бути
попереджено про це в момент укладення
трудового договору. В наказі про прийом
на роботу зазначається, що цей працівник
приймається на тимчасову роботу або зазначається строк його роботи (п. 3 Указу № 311).
Вважаємо, що найкраще в наказі вказувати,
що робота є тимчасовою, оскільки трудові
гарантії тимчасового працівника в такому
випадку менші, ніж звичайного, а це важливо.
Випробування з метою перевірки відповідності тимчасового робітника або службовця
доручуваній йому роботі не встановлюється.
До трудової книжки тимчасового працівника вноситься звичайний запис про
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прийняття на роботу. Запис про строковий
характер трудового договору — не заноситься.
Тимчасових працівників, які уклали договір на строк не більше шести днів, може
бути в межах цього строку залучено до роботи
у вихідні, а також у святкові дні. За роботу
в ці дні інші дні відпочинку не надаються,
а праця оплачується в одинарному розмірі
та згода профспілки на таке залучення не
потрібна.

Звільнення тимчасових
працівників
Як правило, тимчасових працівників
звільняють за п. 2 ст. 36 КЗпП у зв’язку із
закінченням строку трудового договору.
Днем звільнення вважається останній день
роботи. Заява від працівника в цьому випадку не потрібна. Винятком є випадки, коли
строковий договір розривається достроково
з ініціативи працівника (ст. 39 КЗпП). Зокрема, тимчасові працівники мають право
розірвати трудовий договір, попередивши
про це адміністрацію письмово за три дні
(п. 5 Указу № 311).
З ініціативи роботодавця припинення
трудових відносин, окрім тих, що зазначені
у ст. 40 і 41 КЗпП, можливе за таких умов:
• припинення роботи на підприємстві на
строк більше тижня з причин виробничого
характеру, а також скорочення роботи на
підприємстві;
• нез’явлення на роботу протягом більше
двох тижнів підряд унаслідок тимчасової
непрацездатності;
• невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього
трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку.
У випадку втрати працездатності внаслідок трудового каліцтва або професійного
захворювання, а також, коли законодавством
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установлено триваліший строк збереження
місця роботи за певного захворювання, за
тимчасовими працівниками місце роботи
зберігається до відновлення працездатності
або встановлення інвалідності, але не більш
як до закінчення строку роботи за договором
(п. 6 Указу № 311).
Зверніть увагу, що коли тимчасового
працівника не звільнено в останній день дії
строкового трудового договору та трудові
відносини тривають (хоча б день), дія цього
договору вважається продовженою на невизначений строк (пп. «а» п. 11 Указу № 311).
Крім того, коли звільненого тимчасового
робітника або службовця знову прийнято на
роботу на те саме підприємство, в установу,
організацію після перерви, яка не перевищує
тижня, якщо строк його роботи до та після
перерви загалом перевищує два або чотири місяці, то договір також вважатиметься
безстроковим (пп. «а» п. 11 Указу № 311).
Тобто строковий договір стає безстроковим і звільнити працівника за п. 2 ст. 36
КЗпП уже неможливо. В зазначених випадках
робітники або службовці не вважаються
тимчасовими з дня першого укладення трудового договору.
Трудовий договір може бути припинено
й у зв’язку з іншими причинами, перелік
яких установлено ст. 36 КЗпП. Зокрема, це
може бути угода сторін, призив на строкову
військову службу або на військову службу
під час мобілізації тощо.

Відпустка у тимчасових
працівників
Відповідно до п. 10 Указу № 311 тимчасові
працівники правом на відпустку або на заміну
її грошовою компенсацією не користуються.
Але ця норма суперечить частині дев’ятій
ст. 6 Закону про відпустки, тому пріоритет матиме КЗпП і Закон про відпустки. А
тому такій категорії працівників відпустка
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надається пропорційно відпрацьованому
часу. Більше того, у частині ст. 6 Закону
про відпустки прямо закріплено норму про
те, що тимчасовим працівникам відпустка
надається пропорційно відпрацьованому
ними часу (як і сезонним).
Законодавчо встановлена тривалість
основної відпустки за повний відпрацьований рік становить 24 календарних дні,
а для деяких категорій працівників, визначених ст. 6 Закону про відпустки, хоча ним
та іншими законами для деяких категорій
працівників, а також колдоговором можуть
бути встановлені відпустки більшої тривалості (наприклад, для працівників лісової
промисловості — 28 календарних днів).
Тимчасовому працівнику може бути надана відпустка до закінчення строку трудового
договору на підставі випадків, перелічених
у частині сьомій ст. 10 Закону про відпустки, наприклад, жінкам перед відпусткою у
зв’язку з вагітністю та пологами або після
неї, а також жінкам, які мають двох і більше
дітей віком до 15 років або дитину-інваліда,
інвалідам тощо.
Вважаємо, що законодавством не передбачено обмежень щодо надання інших видів
відпусток тимчасовим працівникам нормами ст. 4 Закону про відпустки: додаткових
відпусток у зв’язку з навчанням; творчих;
соціальних і відпусток без збереження заробітної плати тощо.
За бажанням працівника невикористана
відпустка може бути надана після закінчення
строку трудового договору та навіть тоді,
коли час відпустки повністю або частково
перевищує строк трудового договору. В
цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки
(частина друга ст. 3 Закону про відпустки).
Якщо тимчасовий працівник не використав усі належні йому дні щорічної відпустки,
а також додаткової відпустки працівнику,
який має дітей, то йому після закінчення
строкового трудового договору виплачується
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грошова компенсація за всі невикористані
ним дні (ст. 24 Закону про відпустки).
Середня заробітна плата для оплати часу
відпустки або компенсації за невикористану
відпустку обчислюється, виходячи з виплат
за фактичний час роботи, тобто з першого
числа місяця після оформлення на роботу
до першого числа місяця, в якому надається
відпустка або виплачується компенсація за
невикористану відпустку (частина друга
п. 2 Порядку № 100). Звичайно, якщо трудовий договір із тимчасовим працівником
укладається, скажімо, на тиждень-два, то
й розрахунковий період не становитиме
два місяці.

Тимчасова непрацездатність
Застрахованим особам, які працюють на
тимчасових роботах, допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за
75 календарних днів протягом календарного
року (частина четверта п. 2 ст. 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІІ; далі — Закон № 1105). На такий же період їм призначається допомога
по тимчасовій непрацездатності в разі догляду (працівником) за хворою дитиною
віком до 14 років (частина третя п. 3 ст. 22
Закону № 1105).

Вихідна допомога
Для тимчасових працівників передбачена виплата вихідної допомоги в розмірі
триденного середнього заробітку в разі
припинення роботи на підприємстві на
строк більше тижня з причин виробничого характеру, а також скорочення роботи
(п. 7 Указу № 311).
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Нагадаємо, що «звичайним» працівникам
вихідна допомога виплачується у випадах,
зазначених у ст. 44 КЗпП, у розмірі:
• не менше середнього місячного заробітку — в разі припинення трудового
договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36
і п. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП;
• не менше тримісячного середнього заробітку — внаслідок порушення роботодавцем
законодавства про працю, колективного чи
трудового договору (ст. 38, ст. 39 КЗпП).
Крім того Указом № 311 передбачена
виплата вихідної допомоги в разі призову
або вступу на військову службу в розмірі
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двотижневого середнього заробітку. Однак
норми, зазначені в Указі № 311 щодо виплати
вихідної допомоги не відповідають нормам
ст. 44 КЗпП. Таким чином, виплачуючи допомогу, слід керуватися лише нормами КЗпП,
оскільки Указ № 311 чинний у частині, що
не суперечить законодавству України.
Між іншим, підприємства в колективному
або трудовому договорі в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть
установлювати додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові
пільги для працівників, зокрема щодо виплати
вихідної допомоги тимчасовим працівникам.

РЕКЛАМА
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Сегодня в рубрике:

Присвоение квалификационных
категорий служащим
c. 49

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

ПРИСВОЕНИЕ
квалификационных
категорий служащим

Степень фактической квалификации рабочих определяется
их квалификационными разрядами, а служащих — квалификационными категориями. О порядке установления
квалификационных категорий служащим на основе соответствующей нормативной базы и идет речь в статье
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К

валификация по специальностям (нерабочим профессиям — инженерам,
экономистам, бухгалтерам, техникам
всех наименований и другим профессиям
подобного уровня) присваивается высшими
учебными заведениями по результатам подготовки или переподготовки. Нормативная
база, касающаяся присвоения квалификационных категорий служащим включает
законодательные нормы (в части тарифноквалификационной основы оплаты труда и
организации профессионального обучения),
а также подзаконные акты (о квалификационных характеристиках и профессиональном
развитии работников). Для более полного
раскрытия темы параллельно сравниваются аналогичные решения по присвоению
квалификационных разрядов рабочим, рассмотренные в журналах «Заработная плата»
№ 5/2015, 6/2015.

Законодательная база
КЗоТ. Согласно ст. 94 КЗоТ размер заработной платы зависит прежде всего от
сложности и условий выполняемой работы и профессионально-деловых качеств
работника.
Основой организации труда является тарифная система оплаты труда, включающая
тарифно-квалификационные характеристики (справочники). Должностные оклады
служащим устанавливает работодатель в
соответствии с их должностями и квалификациями (часть шестая ст. 96 КЗпП).
Закон Украины «О профессиональном
развитии работников» от 12.01.2012 г.
№ 4312-VI (далее — Закон № 4312). Частью
четвертой ст. 6 Закона № 4312 предусмотрено, что профессиональное обучение работников организуется в порядке, определенном
центральным органом исполнительной
власти в сфере социальной политики по
согласованию с центральным органом ис-
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полнительной власти в сфере образования
и науки, молодежи и спорта, другими заинтересованными центральными органами
исполнительной власти, всеукраинскими
объединениями профессиональных союзов,
всеукраинскими объединениями работодателей.
По результатам проведения аттестации
работника и принятия аттестационной
комиссией решения о его соответствии
занимаемой должности комиссия может
рекомендовать работодателю присвоить
работнику очередную категорию (часть
вторая ст. 13 Закона № 4312).
Хозяйственный кодекс Украины (ХКУ).
В соответствии со ст. 64 ХКУ предприятие
самостоятельно определяет свою организационную структуру, устанавливает численность работников и штатное расписание.
Это означает, что руководитель предприятия
самостоятельно принимает решение о включении в штатное расписание профессионального названия должности с определенной
квалификационной категорией.

Подзаконные нормативные акты
Справочник квалификационных характеристик профессий работников,
утвержденный приказом Министерства
труда и социальной политики Украины от
29.12.2004 г. № 336 (далее — Справочник).
Разделом 1 «Профессии руководителей,
профессионалов, специалистов и технических служащих» выпуска 1 «Профессии
работников, общие для всех видов экономической деятельности» Справочника
предусмотрено такое квалификационное
категорирование:
• для профессиональной группы «Профессионалы»:
— пятиуровневое (без категории, III категории, II категории, I категории, ведущий),
например, для инженера-конструктора;
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— четырехуровневое (без категории,
II категории, I категории, ведущий), например, для экономиста по труду;
• для профессиональной группы «Специалисты»:
— трехуровневое (без категории, II категории, I категории), например, для бухгалтера
(без диплома специалиста);
— двухуровневое, например, инспектор
по кадрам, старший инспектор по кадрам;
• для профессиональной группы «Технические служащие» — двухуровневое:
например, II категория и I категория для
машинистки/стенографистки, а также кассира и старшего кассира.

выполняют должностные задания и обязанности, творчески и добросовестно относятся
к служебным поручениям и требованиям
должностных инструкций (п. 10);
• присваивают и повышают квалификационные категории работникам комиссии
по проведению квалификационной аттестации (п. 10).
Положение о профессиональном обучении работников на производстве утверждено приказом Министерства труда
и социальной политики Украины и Министерства образования и науки Украины от
26.03.2011 г. № 127/151. Подпунктом 2.6.
этого Положения определено, что:
• периодичность повышения квалификации профессионалов и специалистов
устанавливается в зависимости от производственной потребности, но не реже раза
в пять лет;
• соответствующие записи о переподготовке, повышении квалификации руководителей, профессионалов и служащих
заносятся в трудовую книжку работника.
Положение о порядке присвоения звания «Мастер II класса» и «Мастер I класса»
на предприятиях и в организациях промышленности утверждено постановлением
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС
от 08.05.1986 г. № 164/10-47 (далее — Постановление № 164). Этот нормативный акт
в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины «О порядке временного
действия на территории Украины некоторых актов законодательства Союза ССР»
от 12.01.1991 г. № 1545-XII продолжает
действовать в части, не противоречащей
Конституции и законам Украины.
Пунктом 4 указанного Положения предусмотрено, что классные звания мастерам
присваиваются руководителями предприятий
по результатам аттестации на основании
представления начальника подразделения,
в котором занят мастер, по согласованию с
профсоюзным комитетом.

К сведению
Приставка «старший» предусмотрена как производное слово к профессии
в приложении В к Классификатору
профессий ДК-003:2010 и как определение квалификационной категории
для ряда профессий в Справочнике.
Для некоторых профессий (например,
мастер производственного участка)
приставка «старший» употребляется только как производное слово к
профессии. В структуре управления
производством должность старшего
мастера производственного участка
предусматривает руководство другими мастерами участка, что должно
быть отражено в его должностной
инструкции.

Общими положениями раздела 1 выпуска 1 Справочника предусмотрено, что:
• все работники должны повышать профессиональную квалификацию согласно требованиям действующего законодательства (п. 9);
• квалификационные категории повышаются тем работникам, которые успешно
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Отраслевые
договорные нормы

Варианты присвоения
квалификационных категорий

Порядок присвоения квалификационных
разрядов и категорий работникам может
определяться отраслевыми соглашениями.
Так, Отраслевым соглашением между
Частным акционерным обществом «Государственная продовольственно-зерновая
корпорация Украины», ГАК «Хлеб Украины»,
объединением предприятий хлебопекарной
промышленности «Укрхлебпром» и Профсоюзом работников агропромышленного
комплекса Украины на 2014–2016 годы
(далее — Отраслевое соглашение) предусмотрено, что:
• классифицирует работы по соответствующим тарифным разрядам, присваивает
рабочим определенные квалификационные
разряды, а руководителям (кроме руководителей предприятия), профессионалам и
специалистам — квалификационные категории работодатель в соответствии со Справочниками квалификационных характеристик
профессий работников по согласованию
с соответствующим органом профсоюза
(пп. 6.12);
• присвоение, повышение и пересмотр
квалификационных разрядов рабочим и квалификационных категорий профессионалам
и специалистам проводится в соответствии
с действующим законодательством и положением, утвержденным на предприятии в
установленном порядке, квалификационными комиссиями в ходе квалификационной
аттестации (пп. 6.13).
Стороны Отраслевого соглашения также
договорились, что должностные оклады
мастеров (старших мастеров), которым в
установленном порядке присвоено звание
«Мастер II класса» и «Мастер I класса», повышаются на 10 и 20 % соответственно
(пп. 6.16).
Отраслевые договорные нормы ложатся
в основу коллективного договора.

Исходя из нормативной базы, квалификационные категории служащим присваиваются по месту работы по двум вариантам.
Первый вариант — аттестационной
комиссией по результатам периодической
аттестации служащих (часть вторая ст. 13
Закона № 4312).
Заметим, что в соответствии с принятыми
в Украине специальными нормативно-правовыми актами аттестация является обязательной для ряда категорий работников, в
частности, для государственных служащих,
педагогических работников, врачей и других.
Если на предприятие не распространяется
действие этих специальных нормативноправовых актов, то согласно части второй
ст. 11 Закона № 4312 категории работников,
подлежащих аттестации, и периодичность
ее проведения определяются коллективным
договором. То есть, локальные нормы об
аттестации служащих являются договорными, принимаемыми или не принимаемыми
сторонами коллективного договора. Если
коллективный договор не заключен, то
решение о проведении аттестации может
приниматься работодателем по согласованию с профкомом.
Также заметим, что присвоение классных
званий мастерам (Постановление № 164)
возможно только по результатам проводимой
на предприятии периодической аттестации.
Второй вариант — комиссией по проведению квалификационной аттестации
по нормам п. 10 Общих положений раздела
первого выпуска 1 Справочника.
Предположим, что на предприятии проводится периодическая аттестация служащих. В этом случае присвоение работнику
очередной квалификационной категории в
период между возможными аттестациями без
установленной аттестационной процедуры
также правомерно.
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Для рабочих предусмотрен только один
вариант присвоения квалификационных разрядов — квалификационными комиссиями в
ходе квалификационной аттестации по месту
получения профессионально-технического
образования.

ре периодической аттестации работников
управленческого персонала регламентируется
специальными нормами договора.
Должностные инструкции служащих —
это правовые документы, в которых, в частности, работодатель утверждает конкретные
требования относительно образования и
стажа по каждой квалификационной категории, исходя из особенностей организации
производства, труда и управления. При этом
необходимо придерживаться минимальных
требований к уровню подготовки и стажу
работы, приведенных в Справочнике.
Например, согласно квалификационным
требованиям Справочника для присвоения
экономисту по труду I категории квалификационной категории ведущего экономиста
необходим стаж работы по этой профессии
не менее двух лет, максимальный стаж не
указан. Поэтому трехлетний стаж в должностной инструкции не будет противоречить
норме Справочника.
Комиссия по проведению квалификационной аттестации создается приказом по
предприятию. Эта комиссия предусмотрена
Справочником (п. 10 Общих положений
раздела 1 Выпуска 1).
Пример приказа о создании комиссии по
проведению квалификационной аттестации
(приложение 1) разработан и с учетом требований Закона № 4312, в частности, о том,
что аттестационная комиссия формируется
из высококвалифицированных специалистов
и представителя выборного органа первичной профсоюзной организации (часть пятая
ст. 11 Закона № 4312). Предполагается, что
это должна быть постоянно действующая
комиссия, в отличие от специальной аттестационной комиссии, создаваемой на время
проведения периодической аттестации.
Ходатайство (прошение) руководителя
структурного подразделения о присвоении
работнику очередной квалификационной
категории (приложение 2) может иметь
рукописную или печатную форму. Подпись

Организация и документальное
оформление присвоения
категорий
Порядок присвоения квалификационных
категорий служащим с учетом проведения
или непроведения их периодической аттестации может быть определен коллективным
договором или специальным положением
(приложение к коллективному договору или
отдельное утверждаемое руководителем по
согласованию с профсоюзом). На основании
этих документов для решения поставленных
вопросов создают соответствующие комиссии, а также устанавливают последовательность необходимых информационных и
распорядительных действий.
Положения коллективного договора о
присвоении квалификационных категорий
служащим по нормам Справочника можно
сформулировать так:
«5.6.4. (нумерация условная) Присваивать
квалификационные категории руководителям, профессионалам, специалистам и
техническим служащим в соответствии с
действующим законодательством и требованиями должностных инструкций.
Присваивать квалификационные категории приказом по предприятию на основании
ходатайства руководителей структурных
подразделений и рекомендаций комиссии по
проведению квалификационной аттестации
при наличии в штатном расписании предприятия вакантных должностей с соответствующими квалификационными категориями».
Предполагается, что порядок проведения
предусмотренной в коллективном догово-
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лица, подающего этот документ внутреннего
предназначения, не утверждается.
Схема выписки из протокола заседания
комиссии по проведению квалификационной аттестации (приложение 3) включает все
необходимые реквизиты этого заседания —
название, дату, место составления, текст.
В решении заседания комиссии предусмотрены рекомендации для проведения на
предприятии необходимых распорядительных
действий по присвоению квалификационных
категорий работникам.
Приказ об изменениях в штатном расписании (приложение 4), с учетом рекомендаций комиссии по проведению квалификационной аттестации, включает три
распорядительных действия:
• исключение из штатного расписания
по определенной профессии должности с
ранее установленной квалификационной
категорией;
• включение в штатное расписание должности по этой же профессии с более высокой
квалификационной категорией;
• повышение должностного оклада в
связи с повышением категории.
Приказ по предприятию о присвоении
очередной квалификационной категории
(приложение 5) и соответствующем повышении должностного оклада работнику
издается на основании решения комиссии
по проведению квалификационной аттестации и приказа об изменении штатного
расписания.
Как видим, присвоение очередной квалификационной категории и повышение
должностного оклада работнику управленческого персонала осуществляются в пределах
заключенного с работником трудового договора, т. е. без перевода на другую работу.
Но при изменении квалификации рабочему, его переводят на другую работу, так
как повышение разряда изменяет трудовую
функцию работника. Ему поручается работа с более сложным составом (по каждо-

му квалификационному разряду рабочего
Справочником предусмотрены конкретные
примеры работ).
А по специалистам, квалификация которым присвоена в высших учебных заведениях,
повышение квалификационной категории
не предполагает изменения состава работ —
он утвержден должностной инструкцией
независимо от категории. И повышение
квалификационной категории предполагает
ту же работу с учетом достигнутого более
высокого ее качества.
Пример записи в трудовой книжке о присвоении квалификационной категории
работнику приведен в приложении 6.
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Квалификационный уровень
служащего и трудовой договор
Фактическая квалификация работника
не всегда соответствует квалификационным
требованиям к занимаемой должности.
Это допускается п. 11 Общих положений раздела 1 выпуска 1 Справочника. Им
предусмотрено, что лица, не имеющие соответствующего образования или стажа
работы, установленных квалификационными
требованиями, но с достаточным практическим опытом и успешно выполняющие в
полном объеме возложенные на них задания
и обязанности, могут быть, как исключение,
оставлены на занимаемой должности или
назначены на соответствующие должности
по рекомендации аттестационной комиссии.
Аттестационные комиссии создаются при
периодических аттестациях служащих. И
разрешать лицам с невысокой фактической
квалификацией занимать инженерные и
экономические должности — это только ее
компетенция. Комиссия по проведению квалификационной аттестации такие решения принимать не может. У этих двух комиссий одна
общая рекомендательная функция — о присвоении очередной категории служащему.

23.06.15 10:11

№ 7 (108) июль 2015

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Как по рабочим, так и по служащим,
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Приложение 1
Пример приказа о создании комиссии по проведению квалификационной
аттестации
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
22.01.2015

г. Запорожье

№ 6-ОД

О создании комиссии по проведению
квалификационной аттестации
С целью реализации нормативных положений об установлении квалификационных
категорий работникам управленческого персонала
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на предприятии комиссию по проведению квалификационной аттестации в следующем составе:
Лемех В. Г., главный инженер, председатель комиссии,
Гуртовой П. П., главный механик, заместитель председателя комиссии,
Славина Н. И., председатель профкома, заместитель председателя комиссии,
Сидоренко В. К., старший инспектор по кадрам, секретарь комиссии,
Голуб Т. П., главный экономист, член комиссии;
Кравец Г. П., старший мастер производственного участка хлебоприемной деятельности, член комиссии.
1.1. Возложить на комиссию обязанности по присвоению и повышению квалификационных категорий работникам управленческого персонала.
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Основание: Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 21.01.2015 с
проектом приказа.
Председатель правления
Визы
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Приложение 2
Пример ходатайства о присвоении работнику квалификационной категории
Старшему инспектору по кадрам
Сидоренко В. К. — для удовлетворения
ходатайства прошу передать его
на рассмотрение комиссии по
проведению квалификационной аттестации
Д. И. Козак 19.03.2015

Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
главного экономиста Голуб Т. П.

Ходатайство
У Бойко Галины Васильевны стаж работы экономистом по труду I категории —
четыре года. В 2014 г. она повысила квалификацию по специальности.
Для присвоения квалификационной категории ведущего экономиста по труду в
соответствии с должностной инструкцией ей необходимо было отработать три года
с квалификационным уровнем экономиста по труду I категории.
С учетом изложенного, а также того, что Бойко Г. В. успешно выполняет должностные задания и обязанности, творчески и добросовестно относится к служебным
поручениям и требованиям должностной инструкции, прошу присвоить ей квалификационную категорию ведущего экономиста по труду с соответствующим повышением
должностного оклада.
19.03.2015 г.

Голуб
Приложение 3

Пример выписки из протокола заседания комиссии по проведению
квалификационной аттестации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 24.03.2015 № 1
г. Запорожье
Заседания комиссии по проведению квалификационной аттестации
Председатель — Лемех В. Г.
Секретарь — Сидоренко В. К.
Присутствующие:
председатель комиссии: Лемех В. Г., главный инженер;
заместители председателя: Гуртовой П. П., главный механик, Славина Н. И.,
председатель профкома;
секретарь комиссии: Сидоренко В. К., старший инспектор по кадрам;
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члены комиссии: Голуб Т. П., главный экономист, Кравец Г. П., старший мастер
производственного участка хлебоприемной деятельности.
Повестка дня:
1. Рассмотрение ходатайств о присвоении очередных квалификационных категорий работникам управленческого персонала.
1. СЛУШАЛИ:
Информацию главного экономиста Голуб Т. П. о ходатайствах руководителей
структурных подразделений с предложениями о повышении очередных квалификационных категорий работникам управленческого персонала.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать председателю правления Козаку Д. И.:
1.1. Присвоить очередные квалификационные категории работникам управленческого персонала:
Бойко Г. В., экономисту по труду I категории, — квалификационную категорию
ведущего экономиста по труду,
Нестеровой Т. П., кассиру, — квалификационную категорию старшего кассира.
…
1.2. Внести изменения в штатное расписание предприятия с учетом присвоения
очередных квалификационных категорий работникам, указанным в пп. 1.1 этого
решения, с целью соответствующего повышения должностных окладов.
Председатель

Лемех

В. Г. Лемех

Секретарь

Сидоренко

В. К. Сидоренко

Соответствует оригиналу
Секретарь
24.03.2015 г.

Сидоренко

В. К. Сидоренко

Приложение 4
Пример приказа об изменениях в штатном расписании в связи с повышением
квалификационных категорий служащим
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
08.04.2015

г. Запорожье

№ 26-ОД

Об изменениях в штатном расписании
С целью реализации нормативных положений о присвоении очередных квалификационных категорий работникам управленческого персонала
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15.04.2015 г. в штатное расписание предприятия, утвержденное приказом от 08.01.2015 г. № 1-ОД, следующие изменения:
1.1. Ввести вместо должности экономиста по труду I категории должность ведущего экономиста по труду с месячным должностным окладом в размере 3500 грн.
1.2. Ввести вместо должности кассира должность старшего кассира с месячным
должностным окладом 1950 грн.
Основания: 1. Решение комиссии по проведению квалификационной аттестации
от 24.03.2015 № 1.
2. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 07.04.2015 с проектом
приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Визы
С приказом ознакомлены:
Экономист по труду I категории
Кассир

Бойко
Нестерова

09.04.2015 г.
09.04.2015 г.
Приложение 5

Образец приказа о присвоении квалификационных категорий работникам
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
14.04.2015

г. Запорожье

№ 29-П

О присвоении квалификационных категорий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бойко Галине Васильевне, экономисту по труду I категории, присвоить квалификационную категорию ведущего экономиста по труду и установить месячный
должностной оклад в размере 3500 грн с 15.04.2015 г.
Основания:
1. Решение комиссии по проведению квалификационной аттестации от 24.03.2015 № 1.
2. Приказ по предприятию от 08.04.2015 № 26-ОД об изменениях в штатном расписании.
3. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 09.04.2015 с проектом
приказа.
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2. Нестеровой Татьяне Петровне, кассиру, присвоить квалификационную категорию
старшего кассира и установить месячный должностной оклад в размере 1950 грн с
15.04.2015 г.
Основания: 1. Решение комиссии по проведению квалификационной аттестации
от 24.03.2015 № 1.
2. Приказ по предприятию от 08.04.2015 № 26-ОД об изменениях в штатном расписании.
3. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 09.04.2015 с проектом
приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Визы
Приложение 6
Пример записи в трудовой книжке о присвоении квалификационной
категории работнику

ПАО «Запорожский элеватор»
5. 14 04 2015 Присвоена категория ведущего
экономиста по труду
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 60

Начисление доплаты
на доплату

c. 63

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 липні 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 і 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-
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ведення індексації у червні-липні 2015 р.
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту
індексу споживчих цін для проведення
індексації у червні-липні 2015 р.
Місяці
червень
липень
У разі підвищення доходів, тобто якщо
базовими місяцями були
у 2014 р.
січень
70,8
74,6
лютий
69,8
73,6
березень
66,2
69,8
квітень
60,9
64,4
травень
55,0
58,4
червень
53,5
56,9
липень
52,8
56,2
серпень
51,7
55,0
вересень
47,4
50,6
жовтень
43,9
47,1
листопад
41,2
44,4
грудень
37,1
40,1
у 2015 р.
січень
33,0
35,9
лютий
26,3
29,1
березень
14,0
16,5
квітень
—
2,2
травень
—
—
червень
—
—
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
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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

102,2
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ПРИКЛАД

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 червні 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
1,140 100 – 100 = 70,8 %,
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).
1,140 – ІСЦ за квітень 2015 р. (114,0 100).
ІСЦ за травень 2015 р. становив 102,2 %, тобто перевищив поріг індексації (101 %), тому
в липні 2015 р. індексація має здійснюватись з урахуванням цього індексу на величину приросту
ІСЦ — 74,6 % (1,028 1,033 1,038 1,014 1,037 1,024 1,019 1,030 1,031 1,053 1,108
1,140 1,022 100 – 100).
Припустимо, що заробітна плата за червень 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 червні 2015 р., становить 70,8 % (170,8 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 862,34 грн (1218 70,8 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 3562,34 грн (2700 + 862,34).
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 липня, ср.
4 липня, сб.
5 липня, нд.

7 липня, вт.
8 липня, ср.

ZP_7_2015 copy.indd 62

Свята та пам’ятні дати у липні
День архітектора України
День слідчого України
День судового експерта
День Військ Протиповітряної
оборони України
День флоту України
Івана Купала
День родини в Україні

12 липня, нд.
15 липня, ср.
16 липня, чт.
19 липня, нд.
25 липня, сб.
26 липня, нд.
28 липня, вт.

День рибалки
День фотографа
День українських миротворців
День бухгалтера України
День металурга
День зубного техніка
День працівників торгівлі
День хрещення Київської Русі
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ЗАПИТАННЯ — відповідь
На запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА, заступник директора
департаменту стратегічного планування — начальник відділу
Міністерства соціальної політики України

Індексація зарплати
за підсумованого обліку
робочого часу
Інколи (дуже рідко) трапляється, що
за підсумованого обліку робочого
часу є так звані узаконені недопрацювання та перепрацювання. Адже
графік роботи треба скласти так, щоб за
обліковий період норма робочого часу була
витримана, а це не завжди вдається. Тому
якщо є такі узаконені недопрацювання,
то працівнику оплачується простій у розмірі 2/3 окладу. А як бути з індексацією?
Чи має вона виплачуватися пропорційно
відпрацьованому часу, адже працівник
норму робочого часу недопрацьовує?
Відповідно до п. 4 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою КМУ від
17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078),
передбачено, що коли особа працює неповний
робочий час, сума індексації визначається з
розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.
Отже, якщо працівник не відпрацьовує
повний робочий час, то сума індексації виплачується пропорційно відпрацьованому часу.
Що стосується часу простою, то п. 2 Порядку № 1078 передбачено, що індексації

ZP_7_2015 copy.indd 63

підлягає оплата праці працівників за виконану роботу.
Оплата за час простою не є об’єктом
індексації.

Фіксована індексація та неповний
робочий час
Як виплачувати фіксовану індексацію, якщо працівник працював
неповний робочий час?
Пунктом 4 Порядку № 1078 передбачено, що в разі коли особа працює
неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного
робочого часу, а виплачується пропорційно
відпрацьованому часу.
Наприклад, якщо працівник має фіксовану
суму індексації 300 грн, обчислену з розрахунку на місяць, виходячи з прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, а відпрацював
10 із 20 робочих днів, то розмір фіксованої
суми індексації в такому разі за 10 днів становитиме 150 грн (300 ÷ 20 × 10).
Якщо працівник працював погодинно, то
визначена фіксована сума індексації мала
бути поділена на кількість годин, які повинен відпрацювати працівник, а результат
слід помножити на кількість фактично відпрацьованих годин.
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Олена МОРЄВА,
економіст-аналітик

НАРАХУВАННЯ
доплати на доплату
Помічнику вихователя дошкільного навчального закладу нараховано доплату за перевищення планової наповнюваності
групи дітьми та роботу понад установлену норму годин. Чи
нараховується на цю суму виплат доплата за використання
дезінфікуючих засобів, прибирання туалетів?

В

ажливу роль у догляді за дітьми, які
відвідують дошкільні навчальні заклади, крім вихователя, відведено
його помічнику. Він також має право на
додаткові стимули в оплаті праці.

Тривалість робочого часу
помічника вихователя
Права, обов’язки та соціальні гарантії помічника вихователя дошкільного навчального
закладу регулюються трудовим законодавством
і правилами внутрішнього трудового розпорядку
такого закладу. Тривалість його робочого часу
становить 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП).
Разом із тим, для працівників, зайнятих
на роботах зі шкідливими умовами праці,
встановлена скорочена тривалість робочого
часу. Перелік виробничих цехів, професій і
посад зі шкідливими умовами праці, робота
в яких дає право на скорочену тривалість ро-
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бочого часу, затверджено постановою КМУ від
21.02.2001 р. № 163. За цим Переліком тривалість робочого тижня у помічників вихователів,
які працюють у дитячих закладах (групах)
для дітей, хворих на туберкульоз, у закладах
і групах для розумово відсталих дітей та дітей
з ураженням центральної нервової системи
з порушенням психіки, становить 36 годин.
Застосування надурочної роботи суворо
регламентовано КЗпП і допускається лише у виняткових випадках (частина третя ст. 62 КЗпП)
із дозволу профспілкового комітету. Надурочна
робота не має перевищувати для кожного
працівника чотирьох годин протягом двох
днів поспіль і 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП).

Оплата праці помічника вихователя
Посадові оклади помічників вихователів
установлюються за п’ятим або шостим тарифним розрядами єдиної тарифної сітки (ЄТС).
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Відповідно до п. 4 постанови КМУ «Про
оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі —
Постанова № 1298) право встановлювати
працівникам бюджетних закладів конкретні
розміри посадових окладів надано його
керівнику. В нашому випадку — завідувачу
дошкільного навчального закладу.
Крім посадового окладу, помічник вихователя має право на отримання доплат. Так, на
підставі пп. «ґ» п. 3 Постанови № 1298 працівникам, які зайняті прибиранням туалетів або
використовують у роботі дезінфікуючі засоби,
керівник закладу встановлює доплату в розмірі
10 % посадового місячного окладу. Оскільки
помічник вихователя виконує вказану роботу
та використовує дезінфікуючі засоби, йому
також установлюється така доплата.
Пунктом 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти,
затвердженої наказом Міністерства освіти
України від 15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція № 102), передбачено встановлення додаткової оплати вихователям, помічникам вихователів, якщо робота понад установлену норму
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годин виконується ними з причини невиходу на
роботу змінника, або коли батьки несвоєчасно
забирають дітей із дошкільного навчального
закладу та робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи.
Зазначена робота оплачується відповідно до ст. 106 КЗпП, зокрема, в подвійному
розмірі годинної ставки і тільки за умови,
що вона виконувалася без перерви після
закінчення основного робочого часу. Компенсація надурочних робіт шляхом надання
відгулу не допускається.
Пунктом 52 Інструкції № 102 передбачена
доплата за перевищення планової наповнюваності груп дітьми і помічникам вихователів. Проводиться така доплата за фактичну
кількість дітей, які відвідували групу понад
установлену норму, визначену Законом України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р.
№ 2628-III (далі — Закон № 2628) і Нормативами наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня
і виховних груп загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів, наведеними в додатку 1
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 20.02.2002 р. № 128.

ПРИКЛАД 1

Розрахунок доплати помічнику вихователя за роботу понад норму робочого часу
У березні 2015 р. помічник вихователя відпрацювала п’ять годин після закінчення своєї
зміни у зв’язку з несвоєчасною появою на роботі напарниці, яка повинна була заступити
на наступну зміну. Місячний посадовий оклад помічника вихователя становить 1263,00 грн
(згідно з додатком 12 до наказу Міністерства освіти та науки України від 26.09.2005 р.
№ 557). Нормована тривалість робочого часу в березні 2015 р.— 168 год.
Доплату за відпрацьовані п’ять надурочних годин слід нарахувати таким чином:
1. Визначаємо вартість години робочого часу в березні 2015 р.:
1263,00 грн 168 год. = 7,52 грн.
2. Розраховуємо розмір доплати помічнику вихователя за відпрацьовані п’ять годин
понад норму робочого часу:
(7,52 грн 5 год.) 2 = 75,20 грн.
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ПРИКЛАД 2

Розрахунок доплати помічнику вихователя за перевищення планової
наповнюваності групи дітьми
У групі для дітей від трьох до шести (семи) років планова норма наповнюваності —
20 осіб (ст. 14 Закону № 2628). За списком кількість дітей у групі — 34. Фактично протягом
березня 2015 р. групу відвідували в середньому 22,6 малюків, з округленням — 23 особи.
Цей показник отримано шляхом ділення кількості дітей, які відвідували заклад щодня протягом місяця (475), на кількість робочих днів у цьому місяці (21). Працював у групі з цими
дітьми помічник вихователя, якому встановлено шостий тарифний розряд за ЄТС. Посадовий оклад — 1263,00 грн. Помічник відпрацював повну місячну норму робочого часу.
За перевищення планової наповнюваності дітей у групі йому необхідно нарахувати
таку доплату:
1263,00 грн (23 осіб – 20 осіб) 20 осіб = 189,45 грн.
Заробітна плата помічника вихователя за березень 2015 р. з урахуванням доплати за
перевищення планової наповнюваності групи становить :
1263,00 грн + 189,45 грн = 1452,45 грн.
Як випливає з наведених вище прикладів, доплати за роботу понад норму робочого
часу та перевищення планової наповнюваності груп дітьми не впливають на створення
нового посадового окладу. Отже підстав для встановлення доплати на доплату за використання в роботі дезінфікуючих засобів і прибирання туалету немає, оскільки така
виплата встановлюється у відсотковому розмірі до посадового окладу.
Загальна сума заробітної плати помічника вихователя з урахуванням усіх доплат за
березень 2015 р. становить:
1263,00 грн + (1263,00 грн 10 % ) + 75,20 грн + 189,45 грн = 1653,95 грн.

Що нового

Заплановано зміни у справлянні військового збору
Верховна Рада України 18.06.2015 р. прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей
оподаткування та стягнення військового збору
з грошового забезпечення військовослужбовців
та інших осіб, які беруть безпосередню участь в
антитерористичній операції». Ним передбачено
звільнення від оподаткування військовим збором доходів у вигляді грошового забезпечення
працівників правоохоронних органів, військовослужбовців і працівників Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України,
Державної прикордонної служби України, осіб
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рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівники Міністерства внутрішніх
справ України, Управління державної охорони
України, Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань та інших осіб, які беруть безпосередню
участь в АТО на період її проведення. Порядок
обліку осіб, з яких не справлятиметься військовий збір, має розробити КМУ.
Важливо. Законопроектом передбачено,
що Закон набирає чинності з дня, наступного
за днем його опублікування та вводиться в дію
через два місяці після його прийняття.
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Сегодня в рубрике:
Простой: учет расходов
на оплату труда

c. 67

Отпуска: продолжение
и переносы

c. 73

Средняя зарплата
мобилизованных:
перерасчет НДФЛ

c. 82

Работа за границей:
отправляем работника

c. 84

Ірина ПІСОЦЬКА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

ПРОСТІЙ:
облік витрат
на оплату праці
Через складнощі в економічній ситуації в країні багатьом
суб’єктам підприємницької діяльності доводиться тимчасово
призупиняти свою діяльність. Як наслідок виникають простої,
під час яких роботодавцю все одно доводиться нести витрати
на оплату праці. Про те, як документально оформити простій
та оплачувати працівникам цей час, і піде мова в статті
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Коли виникає простій
на підприємстві
Простій — це призупинення роботи,
спричинене відсутністю організаційних або
технічних умов, необхідних для виконання
роботи, невідворотною силою або іншими
обставинами (частина перша ст. 34 КЗпП).
Простій може виникнути на підприємстві з
вини роботодавця, працівника або з причин,
незалежних від них. Законодавством не обмежено перелік причин, які дають підстави
для визнання призупинення роботи простоєм. Так, причинами простою можуть бути:
• нестача або нерегулярне постачання
сировини та матеріалів;
• перебої в енергопостачанні;
• тимчасова відсутність ринку збуту
готової продукції;
• брак заявок на виконання робіт чи
послуг;
• несправність обладнання та необхідність його ремонту;
• стихійне лихо, епідемія чи епізоотія;
• аварія на виробництві;
• період освоєння нового виробництва
продукції;

• технічні перепони;
• загроза здоров’ю та життю працівників;
• відлучення працівника з робочого місця
в особистих справах.
Також працівник має право відмовитися
від дорученої йому роботи та простоювати,
якщо утворилася виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я людей, які його
оточують або для виробничого середовища
чи довкілля (частина друга ст. 6 Закону
України «Про охорону праці»).

Оплата праці під час простою
Оплата праці під час простою регулюється трудовим законодавством і залежать від
наявності чи відсутності вини працівника у
виникненні простою.
У випадку простою не з вини працівника йому згідно зі ст. 12 Закону про оплату
праці надаються мінімальні гарантії. Так, час
простою оплачується з розрахунку не нижче
від 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду чи окладу (ст. 113 КЗпП).
Це означає, що роботодавець може в колективному договорі або положенні про оплату

ПРИКЛАД 1

Оплата за час простою в розмірі 2/3 тарифної ставки (окладу)
В лютому 2015 р. працівник відпрацював дев’ять робочих днів, після чого до кінця місяця на підприємстві у зв’язку з перебоєм в енергетичному постачанні було оформлено
простій. Оклад працівника — 3300,00 грн. Колективним договором не передбачено додаткових гарантій у зв’язку із простоєм.
Оплата проводиться згідно із законодавством у розмірі 2/3 окладу працівника.
В лютому 2015 р. — 20 робочих днів, отже тривалість простою становить:
20 – 9 = 11 роб. дн.
Середньодений заробіток за відпрацьований час:
3300,00 грн 20 роб. дн. = 165,00 грн.
Середньоденний заробіток за час простою:
165,00 2/3 = 110,00 грн.
Заробітна плата працівника за лютий 2015 р.:
(165,00 грн 9 роб. дн.) + (110,00 грн 11 роб. дн.) = 2695,00 грн.
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праці встановити вищий розмір оплати за
час простою (ст. 15 Закону про оплату праці).
У колективному договорі доцільно передбачити місце перебування працівників
під час простою: на робочому місці чи поза
межами підприємства, оскільки законодавством це не визначено.
З одного боку, присутність або відсутність
працівника на робочому місці в разі простою
не впливає на оплату праці за цей час. Однак,
з іншого боку, якщо під час простою працівники залишатимуться на робочих місцях, то
можливі випадки виникнення шкідливих
(важких) умов і додаткових факторів, які
збільшують вірогідність виникнення професійних захворювань чи травмування. В такому разі працівників можна не зобов’язувати
перебувати постійно на робочих місцях у
період простою, а з’являтися там тільки в
установлений наказом час.
Звичайно, коли простої виникають в підрозділах, пов’язаних із забезпеченням сировиною
чи збутом готової продукції, або в підрозділах, де виробничий чи технологічний процес
потребує безперервної дії, то працівникам
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таких підрозділів краще бути присутніми на
робочих місцях постійно. Адже в будь-який
час може надійти сировина або будуть задіяні інші виробничі фактори, що потребують
термінового залучення працівників.
За час простою, що виник через виробничу
ситуацію, небезпечну для життя чи здоров’я
людей і навколишнього природного середовища, за працівником зберігається середній заробіток (частина третя ст. 113 КЗпП).
Про наявність такої ситуації працівник
зобов’язаний негайно повідомити роботодавцю. За необхідності це підтверджується
спеціалістами з охорони праці підприємства
за участі представника профспілки або уповноваженої особи з питань охорони праці, а
також страхового експерта з охорони праці
(частина друга ст. 6 Закону України «Про
охорону праці»).
Якщо простій стався з вини працівника,
наприклад, ним було виведено з ладу обладнання або зіпсовано сировину чи інструменти, то час такого простою не оплачується.
Згідно з частиною п’ятою ст. 113 КЗпП
на період освоєння нового виробництва

ПРИКЛАД 2

Оплата за час простою в розмірі середнього заробітку
В червні 2015 р. працівник відпрацював 15 робочих днів, після чого до кінця місяця
на підприємстві було запроваджено простій в зв’язку з аварією, яка загрожувала життю
працівників. Оклад працівника — 3600,00 грн.
Середню зарплату розраховуємо із заробітку за два місяці, що передують місяцю
настання простою, тобто за квітень-травень 2015 р. (Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100). У цих місяцях
працівником відпрацьовані всі робочі дні. Інших, крім оклад, виплат працівник не отримував.
У червні 2015 р. — 20 робочих днів, отже тривалість простою становить:
20 – 15 = 5 роб. дн.
Середньодений заробіток за відпрацьований час у червні 2015 р.:
3600,00 грн 20 роб. дн. = 180,00 грн.
Середньоденний заробіток за час простою:
(3600,00 грн + 3600,00 грн) (21 роб. дн. + 18 роб. дн.) = 184,61 грн.
Заробітна плата працівника за червень 2015 р.:
(180,00 грн 15 роб. дн.) + (184,61 грн 5 роб. дн.) = 3623,05 грн.
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(продукції) роботодавець може доплачувати
працівникам до попереднього середнього
заробітку не більше, як протягом шести
місяців.

Переведення на іншу роботу
під час простою
Законодавством не заборонено переводити працівників під час простою. За частиною
другою ст. 34 КЗпП працівники, за їхньою
згодою та з урахуванням спеціальності та
кваліфікації, можуть бути переведені на
іншу роботу на тому самому підприємстві на
весь час простою або на інше підприємство
в тій самій місцевості — на строк до місяця.
Кількість таких переведень та їх загальну
тривалість протягом календарного року не
обмежено.
Зауважимо, що не вважається переведенням на іншу роботу та не потребує
згоди працівника його переміщення н а
інше робоче місце на тому ж самому підприємстві, в інший структурний підрозділ
у тій же місцевості, доручення роботи на
іншому механізмі або агрегаті в межах
спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором (частина
друга ст. 32 КЗпП). Роботодавець не має
права переміщати працівника на роботу,
протипоказану йому за станом здоров’я.
У випадку, коли в результаті переміщення
зменшується заробіток працівника з незалежних від нього причин, провадиться доплата до середнього заробітку протягом двох
місяців із дня переміщення (ст. 114 КЗпП).
Якщо простоює все підприємство, переведення працівників у цій же місцевості
може бути проблематичним, адже не завжди
є договірні відносини між підприємствами.
Статтею 34 КЗпП не передбачений розмір
заробітної плати під час такого переведення,
отже, заробітна плата в цьому випадку може
бути будь-якою, якщо інше не встановлено
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колективним або трудовим договором,
оскільки роботодавець може встановити
більш високий розмір гарантійних виплат
за час простою (ст. 15 Закону про оплату
праці).

Відпустка за власний рахунок
під час простою
Трапляється, що роботодавець під час
простою надає своїм працівникам відпустки
без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням. Такі дії роботодавця є
протиправними, адже не мають законодавчої
підстави і є грубим порушенням законодавства про працю.
Згідно зі ст. 26 Закону про відпустки
працівнику можна надавати відпустку без
збереження заробітної плати за сімейними
обставинами та з інших причин на строк,
обумовлений угодою між працівником і
власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на
рік. Як виняток, відпустки без збереження
заробітної плати більшої тривалості можна
оформлювати працівникам, які не виходять
на роботу в зв’язку з переміщенням з районів
проведення АТО, або тим, які залишаються в
таких районах під час проведення антитерористичної операції та не мають можливості
виходити на роботу в зв’язку з небезпекою
для життя і здоров’я (лист Міністерства соціальної політики України від 14.10.2014 р.
№ 349/06/186-14).

Документальне оформлення
простою
Якщо простій виникає з ініциативи (вини)
працівника, він повинен попередити про
початок простою власника/уповноважений
ним орган, бригадира, майстра, інших посадових осіб (частина друга ст. 113 КЗпП).
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Законодавством не встановлено, письмово
чи усно має відбуватися таке повідомлення.
Посадова особа (безпосередній керівник), яка
сама визначила чи отримала повідомлення
від працівника про початок простою, має
скласти службову доповідну записку на ім’я
керівника підприємства, в якій зазначити
причини та наслідки простою і способи
його подолання.
В разі простою всього підприємства або
структурного підрозділу повідомлення про
простій працівників вже є обов’язком роботодавця. Оскільки простій може бути викликаний різними причинами, в т. ч. такими,
які неможливо передбачити заздалегідь,
законодавчо зобов’язати роботодавця повідомляти працівників не пізніше ніж за два
місяці про зміну чинних умов оплати праці
неможливо.
Порядок оформлення на підприємстві
часу простою роз’яснено Міністерством соціальної політики в листі від 23.10.2007 р.
№ 257/06/187-07. У ньому йдеться, що на
час простою не з вини працівника оформлюється акт простою (фіксуються причини, які зумовили призупинення роботи)
та наказ власника або вповноваженого
ним органу. Якщо простій має цілодобовий (тижневий) характер, у наказі слід
обумовити необхідність присутності або
відсутності працівника на робочому місці.
Це важливо, осільки в подальшому може
впливати на оплату праці під час простою.
Наприклад, якщо працівника було заздалегідь повідомлено про простій і необхідність бути присутнім на роботі в цей час,
а він самовільно не приходить на роботу
або йде з неї раніше встановленого часу,
такий працівник не матиме права вимагати
оплати за час простою на підставі частини
першої ст. 113 КЗпП.
Акт про початок простою складають посадові особи підприємства як для структурного
підрозділу, так і для всього підприємства в
цілому з урахуванням технічних обставин,
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що викликали простій. Також доцільно залучити представників адміністрації, профспілкового комітету та трудового колективу.
Склад комісії краще визначити залежно від
причини простою. Наприклад, якщо простій
спричинено нестачею сировини для виробництва продукції, слід залучити начальника
відділу постачання й економіста.
В акті зазначають початок простою і дату
його ймовірного закінчення, соціальноекономічні та технічні наслідки простою,
а також пропозиції щодо їх подолання та
запобігання надалі.
На законодавчому рівні не визначена
типова форма акта оформлення простою.
Тому він може бути довільної форми, але з
усіма необхідними реквізитами. Відповідно
до акта видається розпорядження чи наказ про початок простою на підприємстві,
яким установлюють порядок і оплату праці
працівників під час простою, вказують заходи та строки подолання наслідків разом
із виконавцями.
Документальне оформлення простоїв має
неабияке значення. На жаль, така робота
на деяких підприємствах проводиться не
в достатній мірі, обмежується тільки наказом про оплату часу простоїв. У результаті
це призводить до неможливості точного
аналізу причин простою, і, як наслідок, не
вживаються профілактичні заходи.

Облік простоїв
Оплата за час простою не з вини працівника належить до фонду додаткової заробітної
плати (пп. 2.2.12 Інструкції зі статистики
зарплати).
У бухгалтерському обліку витрати на оплату
простоїв відображаються залежно від того,
працівникам яких підрозділів оплачується
простій: основного виробництва, служби
збуту або адміністрації. Найчастіше простій
стається на основному виробництві, тому
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оплата такого простою після її нарахування
за кредитом субрахунку 661 «Розрахунки по
заробітній платі» списується в дебет рахунку 23
«Виробництво» на собівартість продукції, що
виготовляється. Тому на рахунок 23 відносять
і нарахування ЄСВ на такі виплати.
Призупинення робіт — це не припинення
господарської діяльності підприємства, отже

в податковому обліку оплата за час простою
визнається витратами на оплату праці фізичних осіб, які перебувають із підприємством
у трудових відносинах.
Обкладення ПДФО, нарахування й утримання ЄСВ і ВЗ із суми оплати за час простою проводяться, як і під час нарахування
заробітної плати.

ПРИКЛАД 3

Відображення в обліку витрат на оплату праці за час простою
В травні 2015 р. токар пропрацював 12 робочих днів, після чого до кінця місяця через
нестачу металу виник простій. Оклад працівника — 3510,00 грн. Додаткових гарантій у
зв’язку із простоєм колективним договором підприємства не передбачено, тому оплата
проводиться в розмірі 2/3 окладу працівника. ЄСВ — 37 % (умовно).
В травні 2015 р. — 18 робочих днів, отже тривалість простою становить:
18 – 12 = 6 роб. дн.
Середньодений заробіток за відпрацьований час:
3510,00 грн 18 роб. дн. = 195,00 грн.
Середньоденний заробіток за час простою:
195,00 грн 2/3 = 130,00 грн.
Заробітна плата працівника за травень 2015 р.:
(195,00 грн 12 роб. дн.) + (130,00 грн 6 роб. дн.) = 3120,00 грн.
В бухгалтерському та податковому обліку операції з оплати праці за час простою
можна відобразити таким чином:
№
з/п
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Зміст господарської
операції

Бухгалтерський
облік
Д-т

К-т

Сума,грн

Податковий облік
Доходи

Витрати

1

Нараховано працівникові
зарплату за травень 2015 р.

23

661

3120,00

—

3120,00

2

Нараховано ЄСВ на зарплату

23

651

1154,40

—

1154,40

3

Утримано ЄСВ із зарплати

661

651

112,32

—

—

4

Утримано ПДФО із зарплати

661

641/
ПДФО

451,15

—

—

5

Утримано ВЗ із зарплати

661

642/ВЗ

46,80

—

—

6

Виплачено працівникові
зарплату

661

301

2509,73

—

—
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Ірина КРАСОВСЬКА,
заступник головного редактора журналу «Заработная плата»

ВІДПУСТКИ:
продовження
та перенесення
Перенесення та продовження відпустки — процедура досить поширена в трудових відносинах. Хоча на більшості
підприємств завчасно складають і затверджують графік
відпусток, трапляється, що відпустку доводиться продовжувати
або переносити. Найчастіше — через хворобу працівника.
Як правильно оформити продовження або перенесення
відпустки? Що робити з виплаченими сумами відпускних та
як їх відобразити в звітності? Відповіді на ці та інші запитання
ви знайдете в статті

Що спільного та відмінного
між продовженням
і перенесенням відпустки
По-перше, продовжувати та переносити
можна тільки щорічну відпустку (основну
чи додаткову) та додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину — інваліда з дитинства
підгрупи А групи I. Інші види відпусток не
продовжують і не переносять.
По-друге, продовжувати або переносити
відпустки можна тільки в певних випадках
та за наявності підстав. Статтею 11 Закону
про відпустки визначені підстави, які можна
застосовувати як для продовження відпустки, так і для перенесення її на інший
період. Тобто за настання/виникнення та-
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ких підстав працівник самостійно приймає
рішення щодо продовження чи перенесення
відпустки (хоча думка роботодавця все одно
враховується).
По-третє, і продовження, і перенесення
відпустки призводять до змін у графіку відпусток. Тільки в разі продовження відпустки
змінюється дата її закінчення, а в разі перенесення на інший період — дата початку
відпустки.
По-четверте, якщо відпустку продовжують, бухгалтерія відпускні не перераховує,
а якщо переносять, — перераховує, виходячи з нового розміру середньої заробітної
плати.
Інші особливості продовження та перенесення відпустки розглянемо окремо.
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Випадки продовження та/або
перенесення відпустки
Спеціальні підстави для продовження або
перенесення відпустки визначені у ст. 11 Закону про відпустки. Наведемо їх у таблиці
та розглянемо детальніше.

Підстави для продовження
відпустки
Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали
під час її використання, то невикористана
частина щорічної відпустки надається після
закінчення дії причин, які її перервали (ст. 11
Закону про відпустки).

Тимчасова непрацездатність
працівника
Якщо під час відпустки працівник захворів і може підтвердити це листком не-

працездатності, роботодавець зобов’язаний
продовжити відпустку на кількість календарних днів тимчасової непрацездатності,
зазначених у листку непрацездатності, якщо
про це просить працівник.

Виконання працівником
державних або громадських
обов’язків
Цю підставу застосовують тільки якщо під
час виконання державних або громадських
обов’язків працівник підлягає звільненню
від основної роботи зі збереженням заробітної плати.
Нагадаємо, що місце роботи та середній
заробіток зберігаються за членами виборчих
комісій на час передвиборчих заходів і виборів; особами, які беруть участь у колективних
переговорах — на період цих переговорів і
підготовки проекту колдоговору; свідками,
потерпілими, експертами, викликаними до
органів дізнання, попереднього слідства,
прокуратури та суду.

Підстави для продовження або перенесення відпустки
Підстави
для продовження відпустки

для перенесення відпустки
За бажанням працівника:

тимчасова непрацездатність
виконання державних або громадських обов’язків
настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
збіг щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням
На вимогу працівника:
порушення роботодавцем терміну письмового повідомлення
працівника про час надання відпустки;
несвоєчасна виплата роботодавцем заробітної плати працівнику
за час щорічної відпустки
На вимогу роботодавця (за письмової згоди працівника за
погодженням із профспілкою (уповноваженим трудового колективу),
якщо надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може
несприятливо вплинути на нормальний перебіг роботи підприємства,
але за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24
календарних днів буде використана в поточному робочому році
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Настання строку відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами
Згідно з п. 3 частини 12 ст. 10 Закону
про відпустки за бажанням жінки щорічна
відпустка надається у зручний для неї час
перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та
пологами або після неї. Отже, якщо дата
початку відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами припадає на період щорічної
відпустки, то починаючи з неї, працівниці
видається листок непрацездатності. Невикористані дні щорічної відпустки мають
бути надані їй після закінчення відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами, або за
згодою сторін перенесені на інший період.

Збіг щорічної відпустки з
відпусткою у зв’язку з навчанням
Відпустка у зв’язку з навчанням надається
як пільга для працівника, який поєднує роботу з навчанням, тому вона не може бути
поглинута щорічною відпусткою, навіть якщо
вони збігаються. Якщо відпустка в зв’язку з
навчанням починається трохи раніше щорічної, то щорічну відпустку переносять на
інший період, погоджений між працівником
і роботодавцем. Якщо ж відпустка у зв’язку з
навчанням починається в період щорічної,
працівник має оформити її заздалегідь і
погодити з роботодавцем час використання
частини щорічної відпустки, яка залишилася
невикористаною.
Вважається, що щорічна відпустка продовжується на кількість святкових і неробочих
днів, що припадають на її період (ст. 5 Закону про відпустки). Але це не зовсім вірне
твердження, оскільки ці дні не враховуються
у тривалість відпустки.
Не слід плутати поняття «вихідний» і «святковий і неробочий день». Вихідні: субота і
неділя — за п’ятиденного робочого тижня та
неділя — за шестиденного, як і будь-які інші
календарні дні, включаються в тривалість
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щорічної відпустки. А святкові дні, визначені ст. 73 КЗпП, — ні. До них належать: 1 та
7 січня, 8 березня, 1, 2 та 9 травня, 28 червня,
24 серпня та 14 жовтня (нове свято — День
захисника України). Також робота не проводиться на Пасху (Великдень) і на Трійцю.

Документальне оформлення
продовження відпустки
Для оформлення продовження відпустки
працівникові слід надати документи, що
підтверджують настання обставин, які є
підставою для її продовження. Так, якщо працівник захворів, він має надати оформлений
належним чином листок непрацездатності.
Залучення до виконання державних або громадських обов’язків слід підтвердити повісткою, викликом, довідкою тощо. Аналогічно
для продовження щорічної відпустки, яка
збігається з відпусткою у зв’язку з навчанням,
слід надати довідку-виклик на сесію.
Продовження відпустки у випадках, установлених законодавством, є обов’язком, а не
правом роботодавця, тому його попередня
згода або дозвіл не є обов’язковими. Але
ініціатива продовження відпустки (як і її
перенесення у розглянутих випадках) все ж
має виходити від працівника. Закон про відпустки не містить вказівок, як такі рішення
фіксувати. Тому краще, якщо це питання
буде обумовлено в колективному договорі.
Вважаємо за доцільне, щоб працівники повідомляли про прийняте рішення письмово
(підтверджували його після повернення з
відпустки), а роботодавець видавав наказ
про продовження відпустки.
У табелі обліку використання робочого
часу дні відпустки, які через певні причини
до неї не включаються та на які відпустка
продовжується, позначаються як дні тимчасової непрацездатності, навчальної відпустки, святкові дні тощо.
В разі продовження відпустки бухгалтерії
не потрібно перераховувати суму відпускних,
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а лише провести (нарахувати) оплату за
листком непрацездатності або виплатити
середній заробіток за дні виконання громадських обов’язків тощо.

Перенесення відпустки
Статтею 11 Закону про відпустки встановлено, що в разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється
за згодою між працівником і роботодавцем.
Якщо причини, що зумовили перенесення
відпустки на інший період, настали під час
її використання, то невикористана частина
щорічної відпустки за згодою сторін переноситься на інший період із додержанням
вимог ст. 12 Закону про відпустки (вона,
нагадаємо, визначає правила поділу щорічної
відпустки на частини та відкликання з неї).
З таблиці (с. 74) бачимо, що у більшості
випадків ініціатива щодо перенесення відпустки має виходити від працівника, зокрема в разі порушення роботодавцем норм
законодавства.

Перенесення відпустки на вимогу
працівника
На вимогу працівника щорічна відпустка
має бути перенесена на інший період лише
в двох випадках:
• порушення строку повідомлення про
початок відпустки;
• несвоєчасної виплати відпускних.
Нагадаємо, що згідно з частиною 11
ст. 10 Закону про відпустки роботодавець
зобов’язаний не пізніше як за два тижні до
встановленого графіком терміну письмово
повідомити працівника про дату початку
його відпустки.
Відповідно до частини першої ст. 21 Закону про відпустки заробітна плата за час
відпустки має бути виплачена працівникові
не пізніше ніж за три дні до її початку.
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В усіх випадках (див. таблицю), вважаємо,
що перенесення є обов’язковим, на що вказує
імперативна норма «повинна бути перенесена
(або продовжена)». Але сторони мають дійти
згоди про нову дату її початку. І тут виникає
конфлікт інтересів: роботодавець може бути
зацікавлений у тому, щоб працівник став до
роботи після закінчення обставин, які «продовжили» відпуску, але закон на боці працівника.

Перенесення відпустки
за ініціативою роботодавця
За ініціативою роботодавця щорічна відпустка, як виняток, може бути перенесена,
якщо її надання в раніше обумовлений період
може несприятливо відбитися на нормальному перебігу роботи підприємства та за
умови, що частина відпустки тривалістю не
менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році. Власник/
роботодавець має отримати письмову згоду
працівника на перенесення відпустки та
погодити це питання з профспілковим або
іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом.
У разі звільнення працівника (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) за
його бажанням на підставі ст. 3 Закону про відпустки йому має бути надана невикористана
відпустка з подальшим звільненням. Тобто,
виходячи з цієї норми, можна зробити висновок, що звільнення працівника є ще однією
підставою для перенесення відпустки, і якщо
за графіком відпустка запланована на більш
пізній період, її мають перенести. Але таке
перенесення є формальним, адже зрозуміло,
що працівник не може використовувати відпустку за графіком після звільнення.

Документальне оформлення
перенесення відпустки
Для перенесення відпустки на інший період працівник має звернутися до адміністрації
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підприємства із заявою. Це не стосується
ситуації, коли відпустка переноситься за
ініціативою роботодавця.
У заяві слід або зазначити новий термін
відпустки, або просто висловити бажання
перенести відпустку на інший період — у
цьому випадку термін її надання узгоджуватиметься в окремій заяві або за складання нового наказу чи розпорядження про
надання відпустки. За ст. 12 Закону про
відпустки невикористану частину щорічної
відпустки має бути надано працівнику, як
правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого
року, за який надається відпустка.
Перенесення відпустки на інший період
обов’язково оформляється наказом керівника
підприємства, в якому слід вказати підстави
для перенесення відпустки.
Письмову згоду працівника на перенесення відпустки з ініціативи роботодавця можна
оформити двома способами: окремо до видання наказу (наприклад: Я, Петренко Петро
Петрович, даю згоду на перенесення початку
моєї щорічної відпустки з 8 червня 2015 р.
на 1 вересня 2015 р.) або безпосередньо в
наказі — відміткою про те, що працівник із
ним ознайомлений. На підставі наказу слід
внести зміни до графіка відпусток.
Якщо причини, що зумовили перенесення
відпустки, настали під час її використання,
бухгалтерії потрібно зробити перерахунки,
а саме:
• сторнувати суми відпускних разом із
нарахованими й утриманими ЄСВ, ПДФО
та ВЗ за календарні дні, що припадають
на період хвороби працівника, виконання
державних/громадських обов’язків, або
збігаються з днями навчальної чи відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами;
• нарахувати лікарняні чи середній заробіток та провести належні у зв’язку з цим нарахування ЄСВ й утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ.
У подальшому перед наданням перенесеної частини відпустки відпускні слід
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розрахувати по-новому, виходячи з нового
розрахункового періоду.

Хвороба працівника
під час відпустки
Найбільш поширеною причиною продовження або перенесення відпустки на
інший період є хвороба працівника під час
неї. Тому далі розглянемо оформлення цих
процедур саме за такої ситуації.
Звертаємо увагу на те, що продовжувати
або переносити відпустку можна тільки якщо
захворів сам працівник. Якщо під час відпустки працівника захворіла дитина та він має за
нею доглядати, відпустка не продовжується
на ці дні та не переноситься. Це пов’язане з
тим, що підставою для продовження/перенесення відпустки є оформлений належним
чином листок непрацездатності. А відповідно
до п. 3.11 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров’я України від
13.11.2001 р. № 455, якщо застрахована особа
під час догляду за хворою дитиною перебуває
в щорічній (основній чи додатковій) відпустці,
листок непрацездатності видається їй тільки
з дня, коли вона має стати до роботи. Тому в
разі хвороби дитини працівника в нього не
буде за цей період листка непрацездатності
і тому він не матиме права на продовження
або перенесення відпустки.
Щоб працівникові продовжили або перенесли частину відпустки в зв’язку з хворобою,
йому достатньо повідомити про це роботодавця
(безпосереднього керівника, відділ кадрів чи
іншу уповноважену особу) до закінчення відпустки та, за можливості, передати листок непрацездатності факсом, електронною поштою
або через когось із працівників. У крайньому
випадку можна за телефоном повідомити
реквізити листка непрацездатності, а після
виходу на роботу надати його оригінал.
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З дати видання листка непрацездатності
відпустка призупиняється. Потім, якщо
працівник виявить бажання відпочивати
далі, відпустка продовжується, починаючи
з першого календарного дня після закриття
листка непрацездатності на кількість днів
хвороби, що співпадають із відпусткою. В
разі перенесення відпустки працівник має
вийти на роботу на наступний робочий день
після закриття листка непрацездатності.

На підставі листка непрацездатності бухгалтерія має нарахувати оплату за перші
п’ять днів хвороби працівника та подати
заявку до Фонду соціального страхування на отримання допомоги по тимчасовій
непрацездатності, якщо хвороба тривала
більше вказаного строку. І залежно від того,
продовжуватиметься чи буде перенесена
частина відпустки, провести або ні перерахунок суми відпускних.

ПРИКЛАД 1

Продовження відпустки в зв’язку з хворобою
Працівниця, яка працює з окладом у розмірі 5000,00 грн, згідно з наказом по підприємству з 1 до 24 червня 2015 р. перебувала у щорічній основній відпустці. За цей період
їй було нараховано та виплачено 27.05.2015 р. відпускні в сумі 4500,00 грн.
Під час відпустки працівниця захворіла, їй було видано листок непрацездатності з 12 до
16 червня 2015 р. (п’ять календарних днів). Вона телефоном повідомила про це менеджера
з кадрів, попросила продовжити відпустку. Тому їй було продовжено відпустку на шість
календарних днів (5 к. дн. лікарняний + святковий день 28 червня) з 25 до 30 червня 2015 р.
На період хвороби працівниці припадають три робочі дні, за які їй була нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності в сумі 652,00 грн. Оскільки ситуація виникла в межах
місяця, бухгалтерією підприємства в цьому разі відпускні за період з 12 до 16 червня не
сторнуються, а за період з 25 до 30 червня — не нараховуються. Додатково нараховуються
лікарняні в сумі 652,00 грн за робочі дні, що припадають на період хвороби (12, 15 та 16 червня).

ПРИКЛАД 2

Перенесення відпустки у зв’язку з хворобою
Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що працівниця виявила бажання перенести
відпустку на інший поки що не визначений період. У такому випадку бухгалтерія підприємства має сторнувати відпускні за п’ять календарних днів відпустки, що припадають на період
хвороби. Середньоденна заробітна плата працівниці — 187,50 грн. Отже, за дні хвороби слід
сторнувати відпускні в сумі 937,50 грн (187,50 грн 5 к. дн.). Крім того потрібно сторнувати:
— нараховану суму ЄСВ — 346,88 грн (937,50 грн 37 % (умовно));
— утриману суму ЄСВ — 33,75 грн (937,50 грн 3,6 %);
— утриману суму ПДФО — 135,56 грн ((937,50 грн – 33,75 грн) 15 %);
— утриману суму ВЗ — 14,06 грн (937,50 грн 1,5 %).
За робочі дні, що припадають на період хвороби (12, 15 та 16 червня), слід нарахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності в сумі 652,00 грн і ЄСВ — 216,46 грн
(652,00 грн 33,2 % (умовно)). Із суми лікарняних потрібно утримати:
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ПРИКЛАД 2

— ЄСВ — 13,04 грн (652,00 грн 2,00 %);
— ПДФО — 95,84 грн ((652,00 грн – 13,04 грн) 15 %).
— ВЗ — 9,78 грн (652,00 грн 1,50 %).
За відпрацьовані в червні 2015 р. три робочі дні — 25, 26 та 30 червня — працівниці
нараховано зарплату в сумі 750,00 грн (5000,00 грн 20 роб. дн. 3 роб. дн.) і на неї
ЄСВ — 277,50 грн. Утримання із зарплати:
— ЄСВ — 27,00 грн (750,00 грн 3,6 %);
— ПДФО — 108,45 грн ((750,00 грн – 27,00 грн) 15 %);
— ВЗ — 11,25 грн (750,00 грн 1,5 %).
Операції з нарахування та коригування суми відпускних у зв’язку з перенесенням
відпустки в бухгалтерському та податковому обліку можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст господарської
операції

1

2

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Д-т

К-т

Сума,
грн

3

4

5

6

7

Доходи

Витрати

Травень 2015 р.
1

Нараховано відпускні за
щорічну основну відпустку

92

661

4500,00

—

4500,00

2

Нараховано ЄСВ на суму
відпускних

92

651

1665,00

—

1665,00

3

Утримано з відпускних:
ЄСВ
ПДФО
ВЗ

661
661
661

651
641/ПДФО
642/ВЗ

162,00
650,70
67,50

—

—

Перераховано до бюджету:
ЄСВ
ПДФО
ВЗ

651
641/ПДФО
642/ВЗ

311
311
311

1827,00
650,70
67,50

—

—

Виплачено відпускні з каси
підприємства

661

301

3619,80

—

—

4

5

Червень 2015 р.
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1

Нараховано оплату за
листком непрацездатності

92

663

652,00

—

652,00

2

Нараховано ЄСВ на суму
лікарняних

92

651

216,46

—

216,46

3

Утримано із суми лікарняних:
ЄСВ
ПДФО
ВЗ

663
663
663

651
641/ПДФО
642/ВЗ

13,04
95,84
9,78

—

—
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1
4

2
Відкориговано за травень
2015 р. суми:
відпускних
ЄСВ

3

5

6

7
–937,50
–346,88

ПДФО
ВЗ

92
92
661
661
661

661
651
651
641/ПДФО
642/ВЗ

–937,50
–346,88
–33,75
–135,56
–14,06

5

Нараховано зарплату за
червень 2015 р.

92

661

750,00

—

750,00

6

Нараховано ЄСВ на суму
зарплати

92

651

277,50

—

277,50

7

Утримано із зарплати за
червень 2015 р.:
ЄСВ
ПДФО
ВЗ

—

—
661
661
661

Розглянемо, як такі перерахунки відобразити в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
та у звітності з ЄСВ
Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ належить до квартальної звітності. У прикладі
2 нарахування зарплати, відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності та
коригування відпускних припадає на один
звітний період — ІІ квартал 2015 р.
Зарплату, відпускні та допомогу по тимчасовій непрацездатності відображають
одним рядком з однією й тією ж ознакою
доходу «101».
Враховуючи це, у податковому розрахунку
ф. № 1ДФ щодо нарахованих працівниці
відпускних і допомоги по тимчасовій непрацездатності й утриманого з них податку
слід вказати:
• у графі 3а «Сума нарахованого доходу» — 4964,50 грн (4500,00 грн + 750,00 грн –
– 937,50 грн + 652,00 грн);
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4

651
641/ПДФО
642/ВЗ

27,00
108,45
11,25

—

• у графі 4а «Сума утриманого податку
нарахованого» — 719,43 грн (650,70 грн +
+ 95,84 грн + 108,45 грн – 135,56 грн).
У звітності з ЄСВ у першу чергу нас цікавить
заповнення таблиці 6. Відпускні за червень
були нараховані та виплачені в травні, і їх у
таблиці 6 показують у травні з розбивкою
за місяцями з кодом типу нарахувань «10».
Коригування відображають, подаючи звіт за
той місяць, в якому їх проводили, тобто за
даними нашого прикладу, за червень.
Отже, в цьому випадку все відбулося в одному періоді: нарахування та коригування у
зв’язку із хворобою відпускних, нарахування
допомоги по тимчасовій непрацездатності. В
таблиці 6 за червень в окремих рядках відображаємо нарахування зарплати за червень,
відсторновану зі знаком «–» суму відпускних
(937,50 грн) (і сплачений ЄСВ), нараховану
допомогу по тимчасовій непрацездатності
(див. додаток).
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6. Громадянин
України
(1 —
так,
0—
ні)

1

1

1

1

1

5.
№
з/п

1

2

1

2

3

9.
Код
категорії
ЗО*

1

1

1
9
1

1

Карпенко Галина Дмитрівна

ж 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0

Карпенко Галина Дмитрівна

ж 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 2

Карпенко Галина Дмитрівна

ж 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0

Карпенко Галина Дмитрівна

ж 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Карпенко Галина Дмитрівна

1

0

0

10.
Код
типу
нарахувань
**

рік

12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

8. Номер облікової
картки ЗО

ж 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

7. Чоловік
— Ч,
жінка
—Ж

3. Звітний місяць

0 6 2 0 1 5

0 6 2 0 1 5

0 6 2 0 1 5

0 6 2 0 1 5

0 5 2 0 1 5

11. Місяць та
рік, за який
проведено
нарахування***

2

0

5

14. Кількість
календарних
днів без
збереження заробітної
плати****

13. Кількість
календарних
днів тимчасової
непрацездатності

1

3

червень

3

травень

16. Кількість календарних
днів відпустки
у зв’язку
з вагітністю та пологами

15. Кількість днів
перебування у трудових/ЦП
відносинах
протягом
календарного звітного місяця

0

1

грн

– 9 3 7 0 0

– 9 3 7 0 0

6 5 2 0 0

6 5 2 0 0

7 5 0 0 0

7 5 0 0 0

4 5 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

коп.

коп.

18. Сума нарахованої
заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку
нараховується єдиний
внесок

грн

17. Загальна сума нарахованої заробітної
плати / доходу (усього з
початку звітного місяця)

4. Тип: початкова

грн

коп.

коп.

– 3 4 6 8 8

– 3 3 7 5

2 1 6 4 6

1 3 0 4

2 7 7 5 0

2 7 0 0

1 6 6 5 6 0

1 6 2 0 0

1 8 5 0 0 0

1 8 0 0 0

грн

21. Сума нарахованого єдиного
внеску за звітний
місяць (на заробітну плату /
дохід)

20. Сума утриманого єдиного
внеску за звітний
місяць (із заробітної плати /
доходу)

скасовуюча

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

х

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

23. Ознака наявності
спецстажу
(1 — так,
0 — ні)

22. Ознака наявності
трудової
книжки
(1 — так,
0 — ні)

1

1

1

1

1

(1 —
так,
0 — ні)

25.
Ознака
нового
робочого
місця

24.
Ознака
неповного
робочого
часу
(1 —
так,
0 — ні)
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Сергій НАУМОВ,
заступник директора Департаменту — начальник управління
адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби
України

СЕРЕДНЯ
зарплата
мобілізованих:
перерахунок ПДФО
Підприємство, яке виплачує мобілізованим працівникам середню зарплату, після отримання відшкодування з бюджету
має право провести перерахунок ПДФО. Як це зробити, читайте у статті

Н

агадаємо, що за мобілізованими
працівниками зберігаються місце
роботи, посада та компенсується
з бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони
працювали на час призову, незалежно від
підпорядкування та форми власності. Такі
компенсації з бюджету в межах середнього
заробітку виплачуються за рахунок коштів
Держбюджету в порядку, визначеному КМУ.
Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах
середнього заробітку працівників, призваних
на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період затверджено
постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105
(далі — Порядок № 105), який набрав чинності 17.03.2015 р. Цим Порядком визначено
механізм виплати зазначеної компенсації за
рахунок коштів, передбачених у державному
бюджеті за програмою 2501350 «Компенсація
підприємствам, установам, організаціям в
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межах середнього заробітку працівників,
призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період».
Відповідно до п. 3 Порядку № 105 бюджетні
кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на
виплату середнього заробітку працівникам,
які працювали на таких підприємствах, в
установах, організаціях на час призову на
військову службу, не більше року.
Тобто з метою виконання гарантій, передбачених частиною третьою ст. 119 КЗпП,
роботодавці визначають середню заробітну
плату таких працівників як розрахункову
величину та інформують про її розмір органи соціального захисту населення шляхом
заповнення звітів. Після отримання коштів,
передбачених у державному бюджеті, роботодавці виплачують компенсації у строки
виплати зарплати, визначені ст. 115 КЗпП.
На підставі пп. «и» пп. 165.1.1 ПКУ не включаються до загального місячного (річного)

23.06.15 10:11

УЧЕТ И НАЛОГИ

№ 7 (108) июль 2015

оподатковуваного доходу платника податку,
зокрема, компенсаційні виплати з бюджету
в межах середнього заробітку працівників,
призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період.
Отже під час нарахування та виплати
мобілізованому працівнику середнього заробітку підприємство як податковий агент
має утримати з цієї суми передбачені законодавством податки та збори. Але після отримання компенсації з бюджету підприємство
має право на повернення платнику зайво
утриманої суми податку шляхом зменшення
суми ПДФО, що нараховується в наступних
періодах. Адже роботодавцю — податковому
агенту згідно з пп. 169.4.3 ПКУ надано право
перераховувати суми нарахованих доходів,
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утриманого податку за будь-який період і
в будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування.
У податковому розрахунку за ф. № 1 ДФ
суми нарахованого працівникам середнього
заробітку, з якого утримано ПДФО, відображаються з ознакою доходу «101», в іншому
випадку потрібно використовувати ознаку
доходу «128».
Отже, в разі повернення підприємству,
організації, установі коштів із державного
бюджету в межах компенсації середнього заробітку працівників, призваних на військову
службу, підприємство проводить перерахунок
ПДФО і вказує його у податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ у періоді, в якому проведено
таке повернення, з від’ємним значенням.

ПРИКЛАД

Перерахунок ПДФО в частині середнього заробітку мобілізованого працівника
Мобілізованому працівнику підприємство нарахувало середньомісячний дохід за
I квартал 2015 р. у сумі 9000,00 грн, із якого було утримано ПДФО в сумі 1301,40 грн і
військовий збір у сумі 135,00 грн.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за І квартал 2015 р. сума виплаченого працівнику середнього заробітку була відображена з ознакою доходів «101».
Припускаємо, що органами соціального захисту у ІІ кварталі 2015 р. підприємству з
державного бюджету виплачено компенсацію в межах середнього заробітку працівника
за І квартал 2015 р. 9000,00 грн і за ІІ квартал — 8000,00 грн.
Отже підприємство може повернути 1301,40 грн сплаченого ПДФО та 135,00 грн
сплаченого ВЗ.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за ІІ квартал 2015 р.:
в розділі І відображаються сума нарахування та виплата компенсації:
перший рядок — сума отриманої компенсації:
графи 3а та 3 — 9000,00 грн з ознакою доходу «128» без нарахування й утримання ПДФО;
графи 4а та 4 — 0,00 грн.
другий рядок — сума нарахованого середнього заробітку у І кварталі з «мінусами»:
графи 3а та 3 — «–9000,00» з ознакою доходу «101»;
графи 4а та 4 — «–1301,40».
третій рядок — сума отриманої компенсації, якщо така була, за ІІ квартал 2015 р.:
графи 3а та 3 — 8000,00 грн з ознакою доходу «128» без нарахування та утримання
ПДФО;
графи 4а та 4 — 0,00 грн.
в розділі II в рядку «військовий збір» буде заповнено один рядок:
графи 3а і 3 — сума компенсації за ІІ квартал 2015 р. — 8000,00 грн;
графи 4а та 4 — сума ВЗ за І квартал до повернення зі знаком «мінус» — «–135,00».
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РОБОТА
за кордоном:
відправляємо
працівника
Якщо структура підприємства включає філії, дільниці та інші
підрозділи, розташовані в іншій місцевості, місцем постійної
роботи працівника залишається все ж таки той підрозділ, робота в якому обумовлена трудовим договором (контрактом).
А якщо структурний підрозділ розташований за кордоном?
Розглянемо три варіанти, коли працівник їде на роботу за
кордон від підприємства

Оформлення роботи за кордоном
Відрядження
Службовим відрядженням вважається
поїздка працівника за розпорядженням
власника або уповноваженого ним органу
підприємства, об’єднання, установи, організації на певний строк до іншого населеного
пункту для виконання службового доручення
поза місцем його постійної роботи.
Норми Інструкції про відрядження поширюються на суб’єктів господарювання,
які мають статус бюджетної установи або є
одержувачами бюджетних коштів. Щодо інших підприємств та організацій, то, як зазначено в листах ДПА України від 07.09.2011 р.
№ 10077/5/15-1216 і від 31.03.2012 р.
№ 5742/6/15-1415, норми положення Інструкції мають лише роз’яснювальний
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характер і можуть використовуватися як
допоміжний (довідковий) документ. З огляду
на це, на підприємствах має сенс розробити та затвердити внутрішній документ
про відрядження, наприклад, додаток до
колективного договору або Положення про
відрядження.
Положення про відрядження може підготувати відділ кадрів підприємства, а от
окремі пункти цього документа, пов’язані з
грошовими витратами та їх документальним
оформленням, слід погоджувати з фінансово-бухгалтерською службою.
Термін відрядження працівників за кордон
визначає керівник підприємства: бажано,
щоб він не перевищував 60 календарних
днів (для будівельних робіт — рік).
Вирішуючи питання відправлення працівника на роботу за кордон на умовах відрядження, треба враховувати розмір витрат,
які має взяти на себе підприємство, а саме:
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• добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення
та назад, витрати з найму житла в порядку
та розмірах, установлених законодавством
(ст. 121 КЗпП);
• заробіток, який зберігається за працівником під час відрядження. Для його обчислення слід керуватися ст. 121 КЗпП. Тобто
працівник буде отримувати свою заробітну
плату у гривнях, але за межами України.

Робота за контрактом
Статтею 53 Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р.
№ 2709-IV (далі — Закон № 2709) прямо
передбачена ще одна ситуація, коли трудові
відносини громадян України, які працюють
за кордоном, регулюються правом України. Йдеться про виконання громадянами
України роботи за кордоном на основі
укладених з роботодавцями — фізичними
або юридичними особами України — трудових договорів про виконання роботи
за кордоном, у т. ч. в їхніх відокремлених
підрозділах.
Проте в кожній державі у сфері правового
регулювання праці чинні чимало норм, які
підлягають обов’язковому застосуванню в
разі виконання робіт у цій державі. В зв’язку
з тим, що деякі з них спрямовані на те, щоб
повністю підпорядкувати своєму праву роботу на їхній території, вказана стаття Закону № 2709 містить застереження: українське
право для такої категорії трудових відносин
застосовується, якщо це не суперечить законодавству держави, на території якої виконується робота.
В окремих міжнародних договорах ще
додатково встановлюється, що трудові відносини громадян, які працюють за трудовими договорами з роботодавцями своєї
держави, але на території іншої, регулюються
законодавством держави, на території якої
здійснюється трудова діяльність.
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Стажування
Трудовим законодавством передбачено
професійне навчання працівників на виробництві. Одним із видів професійного
навчання є стажування керівників, професіоналів і фахівців. Згідно з п. 2.6 Положення про професійне навчання кадрів
на виробництві, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики
України і Міністерства освіти і науки України
від 26.03.2001 р. № 127/151, стажування
передбачає засвоєння кращого вітчизняного
та зарубіжного досвіду, набуття практичних
умінь і навичок щодо виконання обов’язків
на займаній посаді або на посаді вищого
рівня. Тривалість стажування становить не
більше 10 місяців і визначається залежно від
мети та виробничої потреби. Облік витрат
на стажування є аналогічним обліку витрат
на навчання працівників.
У разі стажування (навчання) за кордоном нормами ст. 122 КЗпП і п. 3 Положення
про умови матеріального забезпечення
осіб, направлених за кордон на навчання
та стажування, затвердженого постановою
КМУ від 04.03.1996 р. № 287 (далі — Положення № 287), працівникам гарантуються
збереження місця роботи (посади), середньої
зарплати та надання відпустки.
Вкажемо на особливості стажування
за кордоном, виходячи з норм Положення № 287:
• направлення за кордон на навчання
може оплачувати сторона, що приймає,
в т. ч. міжнародні організації, які надають
технічну допомогу Україні, або сторони,
що направляють, або воно може бути безкоштовним;
• добові за час проїзду від місця роботи
(навчання) в Україні до місця навчання за
кордоном і назад виплачуються в порядку,
передбаченому для службових відряджень,
якщо сторона, яка приймає, не провадить
зазначених виплат. Добові виплачуються в
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розмірі 80 %, якщо сторона, що приймає,
не забезпечує осіб, направлених за кордон
на навчання, харчуванням;
• якщо сторона, що приймає, забезпечує
харчуванням, то добові виплачуються на
підставі затверджених для конкретної зарубіжної країни норм у розмірі: 65 % — за
одноразового харчування; 45 % — за дворазового харчування; 30 % — за триразового
харчування;
• сторона, що направляє на навчання,
не провадить доплат до стипендій або інших
грошових виплат, якщо вони виплачуються
стороною, що приймає (в т. ч. за час проїзду
від місця роботи в Україні до місця навчання
за кордоном і назад), крім витрат на наймання житла, проїзд до місця навчання
та назад (за наявності підтверджувальних
документів);
• якщо за спільною угодою сторона, що
приймає, не забезпечує працівників, направлених за кордон на навчання, безоплатним
житлом, витрати на наймання житла може
відшкодувати сторона, що направляє, в межах
норм, передбачених для відряджень за кордон.

Оподаткування доходів
Витрати на відрядження
До денного заробітку працівника, який має
порівнюватись із середньоденним заробітком,
включаються всі елементи заробітної плати,
які працівник отримує за умовами трудового/
колективного договору в місяці, в якому його
направляють у відрядження: оклад, доплати,
надбавки, премії, індексація тощо.
Звертаємо увагу на те, що в зв’язку з новими правилами визначення оподатковуваного
прибутку, визначеними ст. 133–142 ПКУ, із
01.01.2015 р. немає обмежень на включення
до податкових витрат сум добових. Тепер
витрати на відрядження в податковому
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обліку відображаються за правилами бухгалтерського обліку. На офіційному сайті
ДФСУ у Базі знань є аналогічне роз’яснення.
Однак колишні обмеження залишилися
для утримання ПДФО (пп. 170.9.1 ПКУ). До
оподатковуваного доходу не включаються
витрати на відрядження, не підтверджені
документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи
(добові витрати), понесені в зв’язку з таким
відрядженням за кордон, у розмірі, що не
перевищує 0,75 розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2015 р. — 913,50 грн
(1218,00 грн × 0,75)).
З 01.01.2015 р. об’єктом оподаткування
є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема,
загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податку.
Таким чином, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід визначається
аналогічно доходам, які обкладаються ПДФО.
Отже, визначати такий дохід слід на підставі
ст. 164 та ст. 165 ПКУ.

Курсові різниці
Якщо за п. 2 Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою НБУ від 30.05.2007 р.
№ 200 (далі — Правила № 200), працівникові
виплачено аванс в іноземній валюті, у підприємства виникає дебіторська заборгованість
(немонетарна стаття, тому курсові різниці не
нараховують), яку фіксують за курсом НБУ
на дату видання коштів. А в момент затвердження авансового звіту витрати, що повністю
покриваються виданим авансом, слід відобразити в бухгалтерському обліку за курсом
НБУ на дату видання авансу (п. 5, 6 П(С)БО 21
«Вплив змін валютних курсів»). Суму перевитрати показують за курсом на дату затвердження авансового звіту.
До дати розрахунку з працівником за понесені ним у відрядженні перевитрати, бухгалтер
має відображати кредиторську заборгованість
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(монетарна стаття), за якою в разі зміни курсу
НБУ показують курсові різниці на дати балансу
та погашення (п. 8 П(С)БО 21): якщо курс НБУ
зростає — витрати: Д-т 945 — К-т 372; якщо
курс знижується — дохід: Д-т 372 — К-т 714.
Із норм П(С)БО 21, пп. 2.1.6 і п. 3.15 Інструкції зі статистики зарплати, пп. 165.1.11
ПКУ випливає, що курсові різниці не оподатковуються ПДФО та ЄСВ.
Витрачену понад аванс інвалюту компенсують працівникові гривнями, в еквівалентній сумі за курсом НБУ на дату розрахунку.
Таку виплату слід провести до закінчення
третього банківського дня після затвердження авансового звіту (п. 2.5 Правил № 200).
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Виплати за контрактом
закордонною філією
Відповідно до пп. 163.1.3 ПКУ іноземні
доходи — доходи (прибуток), отримані фізичною особою-резидентом із джерел за межами
України, є об’єктом оподаткування ПДФО.
Оподаткування ПДФО доходів працівника,
отриманих за кордоном або наданих із-за
кордону, регулюється п. 170.11 ПКУ. Вкажемо на три основні моменти, які стосуються
оподаткування іноземних доходів:
• якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним (пп. 14.1.55
ПКУ), сума такого доходу включається до

ПРИКЛАД 1

Розрахунки із працівником у разі закордонного відрядження
Підприємство направило працівника у відрядження до Польщі. Йому було видано аванс
у сумі 600 євро. Курс НБУ на дату видання авансу — 10,60 грн/євро (курс умовний). Під
час відрядження працівник витратив 1100 євро. Після повернення складено авансовий
звіт, курс становив 10,65 грн/євро. Витрати було відшкодовано працівникові на другий
день після затвердження авансового звіту (курс НБУ — 10,55 грн/євро).
У бухгалтерському та податковому обліку операції розрахунків із працівником у разі
його закордонного відрядження можна відобразити таким чином:
№
з/п
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Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік
Д-т

К-т

Сума

Податковий облік
Доходи

Витрати

1

Видано працівникові аванс
(600 євро 10,60 грн/євро =
= 6360 грн)

372

302

600 євро
6360 грн

—

—

2

Затверджено авансовий звіт
(600 євро 10,60 грн/євро +
+ 500 євро 10,65 грн/євро =
11 685 грн)

92

372

1100 євро
11 685 грн

—

11 685

3

Компенсовано перевитрати
(500 євро 10,55 грн/євро =
= 5275,00 грн)

372

301

5275 грн

—

—

4

Розраховано курсову різницю —
дохід
(500 євро 10,65 грн/євро) –
– (500 євро 10,55 грн/євро) =
= 50 грн

372

714

50 грн

50

—
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загального річного оподатковуваного доходу
платника податку, який зобов’язаний подати
річну декларацію, й оподатковується за ставками згідно з п. 167.1 ПКУ (пп. 170.11.1 ПКУ);
• якщо згідно з нормами міжнародних
договорів платник податку може зменшити
суму річного податкового зобов’язання на суму
податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними
підставами в річній податковій декларації
(пп. 170.11.2 ПКУ);
• сума податку з іноземного доходу платника податку-резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму
податку, розраховану на базі загального
річного оподатковуваного доходу такого
платника податку на підставі законодавства
України (пп. 170.11.4 ПКУ).
Перелік чинних міжнародних договорів
про усунення подвійного оподаткування
розміщено на офіційному веб-порталі ДФСУ.
Для отримання права на зарахування
податків та зборів, сплачених за межами
України, платник зобов’язаний отримати від
державного органу країни (в якій отримує

дохід), уповноваженого справляти такі податки, довідку про суму сплаченого податку, а
також про базу та/або об’єкт оподаткування,
яка підлягає легалізації, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами
України (п. 13.5 ПКУ).

Компенсація втрат у зарплаті
в разі роботи за кордоном
Більшість працівників, які тимчасово
працюють за контрактом за кордоном, отримують зарплату згідно з колективним договором та штатним розписом у національній
валюті України. Курсові коливання в обліку
підприємства в цьому випадку не відображаються. Однак на практиці працівники в
закордонних філіях підприємств за останній
рік відчули наслідки падіння національної
валюти. Для того щоб компенсувати втрати в
зарплаті, керівництво окремих підприємств
збільшує оклади працівникам або виплачує
додатково щомісячні премії. Оподаткування
ПДФО та ЄСВ у таких випадках здійснюється
на загальних засадах за п.164.2 ПКУ.

ПРИКЛАД 2

Оподаткування загального річного доходу працівника
Протягом 2014 р. працівник отримав такі доходи: заробітну плату за основним місцем
роботи в сумі 120 000,00 грн, із якої сплачено ЄСВ — 4320,00 грн і ПДФО — 18 000,00 грн;
премію в розмірі 5000,00 євро, з яких сплачено місцевих податків на суму 1500,00 євро.
У серпні 2014 р. працівника з метою підвищення кваліфікації було направлено на роботу
за контрактом в Італію, премію виплачено 01.12.2014 р.
Заробітну плату було нараховано та виплачено податковим агентом України. Для відображення цього доходу в річній декларації працівник отримав за основним місцем роботи
довідку про розмір нарахованих доходів та утриманих з них сум ПДФО і ЄСВ. Для підтвердження отримання іноземного доходу та сплату податку працівник одержав у податковому
органі Італії довідку, яку було засвідчено італійським консулом, тобто легалізовано (лист
Мін’юсту від 11.05.2010 р. № 26-26/291). Оскільки працівник у 2014 р., крім заробітної плати,
отримував ще дохід, який підлягає обов’язковому декларуванню, до 01.05.2015 р. він подав
декларацію про доходи за 2014 р. У декларації він зазначив суму отриманого іноземного
доходу, перерахованого у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, чинним
на 01.12.2014 р., суму сплаченого за кордоном податку та суму ПДФО, розраховану за
ставкою 17 % (курс — 1879,4920 за 100 євро: дохід становить 93 974,60 грн).
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МНЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 89

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці ГФСУ
На запитання відповідає Наталія КИРПА, начальник інформаційнокомунікаційного відділу ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві

Утримання податку на доходи
нерезидента
Чи повинен резидент — юридична
особа, виплачуючи дохід із джерелом
походження з України на користь
нерезидента — фізичної особи, утримувати
податок на доходи нерезидента?
З метою уникнення подвійного оподаткування доходів, які виплачуються
(нараховуються, надаються) фізичній
особі — нерезиденту резидентом — юридичною
особою, податок, передбачений пп. 141.4.2
ПКУ, не утримується, але такі доходи оподатковуються згідно з нормами п. 170.10 Кодексу.
Відповідно до пп. 141.4.2 ПКУ резидент
або постійне представництво нерезидента,
що здійснюють на користь нерезидента або
уповноваженої ним особи (крім постійного
представництва нерезидента на території
України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отрима-
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ного таким нерезидентом від провадження
господарської діяльності (в т. ч. на рахунки
нерезидента, що ведуться в національній
валюті), утримують податок із таких доходів,
зазначених у пп. 141.4.1 ПКУ, за ставкою
в розмірі 15 % (крім доходів, зазначених
у пп. 141.4.3–141.4.6 Кодексу) їх суми та
за їхній рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не
передбачено положеннями міжнародних
договорів України з країнами резиденції осіб,
на користь яких здійснюються виплати, що
набрали чинності.
Перелік доходів, які слід розуміти під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, наводиться
у пп. 141.4.1 ПКУ. Це, зокрема проценти,
дисконтні доходи, що сплачуються на користь
нерезидента, в т. ч. проценти за позиками
та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом; дивіденди, які
сплачуються резидентом; роялті; лізингова/
орендна плата тощо.
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В той же час за пп. 170.10.1 ПКУ доходи
з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на
користь нерезидентів, оподатковуються за
правилами та ставками, визначеними для
резидентів (з урахуванням особливостей,
визначених деякими нормами розділу ІV
«Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ для
нерезидентів).
Якщо доходи з джерелом їх походження в
Україні виплачуються нерезиденту резидентом — юридичною особою або самозайнятою
фізичною особою, такий резидент вважається
податковим агентом нерезидента щодо таких
доходів і зобов’язаний утримувати податок
із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в
ст. 167 ПКУ. Під час укладення договору з
нерезидентом, умови якого передбачають
отримання таким нерезидентом доходу з
джерелом його походження в Україні, резидент зобов’язаний зазначити в договорі
ставку податку, що буде застосована до таких
доходів (пп. 168.1.1, 170.10.3 ПКУ).

Оподаткування премій,
нарахованих за попередній період
За якою ставкою та яким чином
оподатковуються ПДФО премії,
що нараховуються фізичній особі
в поточному місяці за минулі податкові
періоди? Фізична особа працює на підприємстві за трудовим договором.
Премії, які нараховуються платнику податку у зв’язку з відносинами
трудового найму, включаються до
складу заробітної плати платника податку
та підлягають оподаткуванню в тому місяці,
в якому вони нараховані.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов’язаний утримувати
податок із суми такого доходу за його рахунок,
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використовуючи ставку податку, визначену
в ст. 167 Кодексу (пп. 168.1.1 ПКУ).
Якщо фонд оплати праці нараховується
за попередній період, зокрема у зв’язку з
уточненням кількості відпрацьованого часу,
виявленням помилок, це відображається у
фонді оплати праці того місяця, в якому були
здійснені нарахування (пп. 1.6.2 Інструкції зі
статистики заробітної плати, затвердженої
наказом Державного комітету статистики
України від 13.01.2004 р. № 5).

Надання ПСП у місяці звільнення
Чи має фізична особа право на ПСП
із місяця подання заяви, якщо в
цьому місяці вона була звільнена з
іншого місця роботи, де податковий агент
також надав ПСП у місяці звільнення?
Оскільки платник податків має право
на отримання ПСП лише від одного
працедавця та реалізував це право у
звітному місяці на старому місці роботи, то
така фізична особа не має права на отримання
в цьому місяці ПСП на новому місці роботи.
За дотримання умов отримання ПСП така
фізична особа має право на отримання ПСП
на новому місці роботи з наступного місяця
після прийняття на роботу.
На підставі п. 169.1 ПКУ платник податку
має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати (інших прирівняних до неї відповідно
до законодавства виплат, компенсацій і винагород), якщо його розмір не перевищує суми,
що дорівнює розміру місячного прожиткового
мінімуму, чинного для працездатної особи на 1
січня звітного податкового року, помноженого
на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.
Податкова соціальна пільга надається з
урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку був
звільнений із місця роботи (пп. 169.3.4 ПКУ).
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Сегодня в рубрике:

Отчетность по ЕСВ:
исправление ошибок

c. 91

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України

ЗВІТНІСТЬ
із ЄСВ: виправлення
помилок
Питання виправлення помилок у звітності з ЄСВ уже розглядалися на сторінках журналу «Заработная плата». Та у
зв’язку із затвердженням нового порядку її подання, запровадженням нових правил сплати ЄСВ, зокрема, якщо
база нарахування менше мінімальної, повертаємося до
цього питання знову
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орядок виправлення помилок у звітності з ЄСВ визначає розділ V Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435).
У ньому даються загальні рекомендації щодо
виправлення допущених у звітності помилок
залежно від їхніх типів і таблиць, у яких допущені помилки1.

звітів до граничного терміну їх подання.
Кожен наступний звіт скасовує попередній
і поданим (звітним) вважається останній
поданий.
Якщо страхувальник не подав звітність
за попередній звітний період (періоди), то у
поточному звітному періоді він повинен подати звітність окремо за попередній період
(періоди). В такому випадку у звітність за
поточний період не можна включати показники за попередній звітний період (періоди),
за які звітність не подано.

Типи помилок

Виправлення помилок, крім сум

Зміст розділу V нового Порядку № 435
особливо не відрізняється від розділу V старого
Порядку № 454. В цілому принцип і способи
виправлення помилок, як і раніше, залишились такі ж, і залежать від типів помилок:
• помилки, не пов’язані з виправленням сум;
• помилки, пов’язані з виправленням сум:
а) доходів,
б) ЄСВ:
аа) у зв’язку з неправильним застосуванням класу професійного ризику (ставки);
бб) у зв’язку з неправильним нарахуванням ЄСВ на суми доходу.

Загальні правила виправлення
помилок
Будь-які помилки, в т.ч. пов’язані і не
пов’язані з виправленням сум, можна виправити, подаючи необмежену кількість нових
1
Порядок виправлення помилок згідно з Порядком
формування та подання страхувальниками звіту щодо
сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженого наказом
Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р.
№ 454 (далі — Порядок № 454), було розглянуто в журналі «Заработная плата» № 11/2014, с. 93. (Прим. ред.)
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Виправлення в таблиці 5
Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблицях 5 і 7, подаються
тільки скасовуючі документи щодо виявлених
недостовірних відомостей про застраховану
особу.
Якщо потрібно змінити відомості, зазначені в таблицях 5 і 7, подаються
• титульний аркуш (перелік таблиць
звіту) з позначкою «скасовуюча»;
• таблиці 5 і 7 із позначкою «скасовуюча»
за звітний період, які містять помилкові дані;
• титульний аркуш (перелік таблиць
звіту) з позначкою «початкова»;
• таблиці 5 і 7 із позначкою «початкова»
за звітний період, які містять правильні дані.
Таблиці 1–4 не формуються та не подаються
Якщо в таблиці 5 страхувальник не зазначив жодної дії щодо застрахованої особи,
слід подати звіт за попередній період, який
містить:
• титульний аркуш (перелік таблиць
звіту) з позначкою «додаткова»
• таблиці 5 або 7 із позначкою «додаткова», яка містить дані на цю застраховану
особу.
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Таблиці 1–4 не формуються та не подаються

Виправлення в таблиці 6
Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблиці 6, подаються тільки
скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу.
Якщо потрібно змінити відомості, зазначені в таблиці 6, подаються
• титульний аркуш (перелік таблиць
звіту) з позначкою «скасовуюча»;
• таблиця 6 із позначкою «скасовуюча»
за звітний період, яка містить помилкові
дані за кожною застрахованою особою;
• титульний аркуш (перелік таблиць
звіту) з позначкою «початкова»;
• таблиця 6 із позначкою «початкова» за
звітний період, яка містить правильні дані
за кожною застрахованою особою.
Таблиці 1–4 не формуються та не подаються
Якщо в таблиці 6 страхувальник не зазначив жодної дії щодо застрахованої особи, слід
подати звіт за попередній період, який містить:
• титульний аркуш (перелік таблиць
звіту) з позначкою «додаткова»;
• таблицю 6 із позначкою «додаткова»,
яка містить дані за кожною застрахованою
особою.
Таблиці 1–4 не формуються та не подаються

Виправлення сум
У п. 5 розділу V Порядку № 435 сказано,
що якщо страхувальник донараховує або
зменшує ЄСВ у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх періодах,
крім донарахування (зменшення) внаслідок
збільшення (зменшення) класу професійного ризику виробництва (тобто ставки
ЄСВ), застосовуються коди типу нарахувань,
передбачені п. 9 розділу IV цього Порядку.
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Зокрема:
• якщо донараховують або зменшують
суми ЄСВ застрахованій особі — застосовують коди типу нарахувань «2»–«9»;
• якщо донараховують або зменшують
суму ЄСВ на суму заробітної плати (доходу),
нарахованої в попередніх звітних періодах —
коди типу нарахувань «2»–«3».
Помилки, пов’язані з виправленням сум
можуть стосуватися:
• доходів працівників: заниження чи завищення у попередніх періодах. Наприклад,
забули нарахувати чи зайво нарахували премію; недоплатили чи переплатили зарплату.
Така помилка тягне за собою і завищення/
заниження суми ЄСВ у цій частині;
• заниження чи завищення сум ЄСВ:
а) у зв’язку з неправильним застосуванням класу професійного ризику (ставки).
Наприклад, замість ставки ЄСВ 36,6 % застосовано ставку 37,7 % чи навпаки. Доходи
в такому випадку вказано правильно, але
суми ЄСВ — неправильно;
б) у зв’язку з неправильним нарахуванням
ЄСВ на суми доходу. В принципі неможливо, щоб ставка ЄСВ була вірною, а сума
внеску, вказана у звітності, невірною. Але,
як свідчить практика, у нас можливо все.

Заниження чи завищення доходів
працівників
Якщо страхувальник (роботодавець)
забув нарахувати чи зайво нарахував працівнику дохід (премію, зарплату, відпускні
тощо) у попередніх періодах (що потягло за
собою і завищення/заниження суми ЄСВ),
такі помилки виправляються у поточному
звітному періоді. Помилкова сума «згортається» з доходом працівника звітного місяця
й оподатковується ЄСВ у звітному місяці.
Наприклад, якщо працівнику в січні зайво нараховано 100 грн доходу, а дохід за
червень — 2500 грн, то у звітності з ЄСВ за
червень, зокрема, в таблиці 6, сума доходу

23.06.15 10:11

94

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

до оподаткування — 2400 грн. Якщо ж недоплачено 100 грн — 2600 грн.
Коди «2» та «3» не застосовують, запис
роблять одним рядком, зазначаючи поточний
звітний період («06.2015»).

Заниження чи завищення сум ЄСВ
Якщо страхувальник (роботодавець) неправильно застосував клас професійного ризику (наприклад, замість ставки ЄСВ 36,6 %
застосовано ставку 37,7 % чи навпаки), то
така помилка тягне за собою донарахування
ЄСВ у цілому на підприємстві та за кожним
працівником зокрема.
В такому разі в таблиці 1 заповнюються
рядки:

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

• 6.2 «Донараховано єдиний внесок за попередні звітні періоди внаслідок збільшення
класу професійного ризику виробництва»
та пов’язані з ним;
• 7.2 «Зменшено суму єдиного внеску за
попередні звітні періоди внаслідок зменшення
класу професійного ризику виробництва»
та пов’язані з ним.
У таблиці 6 за звітний період із кодом типу
нарахувань «2» чи «3» за кожним працівником
окремим рядком вказується сума доходів,
на які донараховується/зменшується ЄСВ і
суми внеску в реквізитах 20–21.
Такий же порядок виправлення помилки,
якщо допущено помилку щодо застосування
ставки ЄСВ (нарахування/утримання) до
доходів одного-двох працівників.

ПРИКЛАД

Коригування суми ЄСВ унаслідок зміни розміру «дотяжки» до мінімальної
зарплати
Підприємство віднесено до І класу професійного ризику, ставка ЄСВ — 36,76 %. У
травні 2015 р. найманому працівникові з трудовою книжкою, який працює неповний робочий час (0,75 окладу) нарахували заробітну плату за весь місяць у розмірі 1000,00 грн.
Оскільки заробітна плата менше мінімальної бази справляння ЄСВ, донарахували ЄСВ
до розміру із суми 218,00 грн (1218,00 – 750,00).
У червні 2015 р. працівник надав листок непрацездатності з 28 травня до 10 червня
2015 р.
Бухгалтеру необхідно сторнувати заробітну плату за травень із 28 числа в сумі
200,00 грн і нарахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності в сумі 300,00 грн, а
також відкоригувати суму донарахованого ЄСВ за травень: розмір зарплати за травень
з урахуванням перерахунку — 1100,00 грн (1000,00 – 200,00 + 300,00).
У травні донараховано ЄСВ до розміру мінімальної бази справляння ЄСВ із суми
218,00 грн. А з урахуванням перерахунку необхідно донараховувати за травень 118,00 грн
(1218,00 – 1100,00). Різниця — 100,00 грн (218,00 – 118,00).
Приклади виправлення див. у таблиці на с. 95
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6. Громадянин
України
(1 —
так,
0—
ні)

1

1

1

1

1

1

1

5.
№
з/п

1

2

1

2

3

4

5

7. Чоловік
— Ч,
жінка
—Ж

3. Звітний місяць

9.
Код
категорії
ЗО*

1
1

1
9
1
1
9

Петренко Іван Іванович

ч 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 2

Петренко Іван Іванович

ч 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0

Петренко Іван Іванович

ч 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0

Петренко Іван Іванович

ч 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 2

Петренко Іван Іванович

ч 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0

Петренко Іван Іванович

ч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Петренко Іван Іванович

ч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1

12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

8. Номер облікової
картки ЗО

3

3

10.
Код
типу
нарахувань
**

рік

0 6 2 0 1 5

0 6 2 0 1 5

0 5 2 0 1 5

0 5 2 0 1 5

0 5 2 0 1 5

0 5 2 0 1 5

0 5 2 0 1 5

11. Місяць та
рік, за який
проведено
нарахування***

2

0

5

1

0

4

14. Кількість
календарних
днів без
збереження заробітної
плати****

13. Кількість
календарних
днів тимчасової
непрацездатності

1

3

червень

3

травень

0

16. Кількість календарних
днів відпустки
у зв’язку
з вагітністю та пологами

15. Кількість днів
перебування у трудових/ЦП
відносинах
протягом
календарного звітного місяця

1

грн

6 0 0 0 0

6 0 0 0 0

9 0 0 0 0

9 0 0 0 0

3 0 0 0 0

3 0 0 0 0

– 2 0 0 0 0

– 2 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

коп.

коп.

18. Сума нарахованої
заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку
нараховується єдиний
внесок

грн

17. Загальна сума нарахованої заробітної
плати / доходу (усього з
початку звітного місяця)

4. Тип: початкова

коп.

1 0 0 0 0

2 1 8 0 0

грн

3 6 0 0

коп.

1 9 9 2 0

1 2 0 0

3 3 0 8 4

3 2 4 0

3 6 7 6

9 9 6 0

6 0 0

– 7 3 5 2

– 7 2 0

8 0 1 4

3 6 7 6 0

грн

21. Сума нарахованого єдиного
внеску за звітний
місяць (на заробітну плату /
дохід)

20. Сума утриманого єдиного
внеску за звітний
місяць (із заробітної плати /
доходу)

скасовуюча

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

х

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

23. Ознака наявності
спецстажу
(1 — так,
0 — ні)

22. Ознака наявності
трудової
книжки
(1 — так,
0 — ні)

1

1

1

1

1

1

1

(1 —
так,
0 — ні)

25.
Ознака
нового
робочого
місця

24.
Ознака
неповного
робочого
часу
(1 —
так,
0 — ні)

1

1

1

1

1

1

1
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КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТЕ

КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 31
Робочі дні — 23
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота
в які не проводиться — 8

40-годинному робочому тижні — 184,0
39-годинному робочому тижні — 179,4
36-годинному робочому тижні — 165,6

Липень 2015 р.
7 липня, вівторок
Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за червень
2015 р.; Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна))
за ІІ квартал 2015 р.

14 липня, вівторок
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

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 (форма № Д4
(місячна)) за червень 2015 р.
до Фонду соціального страхування:
Звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою стратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, за ІІ квартал 2015 р.
(ф. № Ф4-ФСС з ТВП)

28 липня, вівторок
17 липня, п’ятниця
Закінчується строк подання до ФСС від НВВ:
Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати
страхових коштів до Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за ІІ квартал 2015 р.

20 липня, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування з доходу за червень 2015 р.

Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за червень 2015 р.

30 липня, четвер
Закінчується строк сплати:
податку на доходи фізичних осіб з нарахованого,
але не виплаченого доходу, за червень 2015 р.
військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за червень 2015 р.
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