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Липень виявився багатим на
події. Якщо не брати до уваги
РРО і ПДВ-рахунки, то в розмірене життя бухгалтерів увірвалися
два «революційних» документи:
порядок повідомлення податкових органів про прийняття
та роботу нових працівників
(с. 43) та новий порядок обчислення середньої зарплати
для обчислення допомоги по
тимчасовій непрацездатності
та «декретних» (с. 88). Першого чекали ще з 01.01.2015 р. як
манни небесної, бо за неподання встановлено чималенький
штраф, але поява порядку особливо нічого не змінила —
тепер немає програмного забезпечення, щоб можна було
подати повідомлення в електронному вигляді. Отже кур’єри
ще будуть потрібні.
На появу змін до порядку обчислення середньої зарплати
для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності
та «декретних» також чекали. Але, напевне, ніхто не думав,
що вони будуть такими кардинальними. Ми припускали,
що Мінсоцполітики чи ФСС з ТВП систематизують всі
свої листи-роз’яснення за 14 років і врегулюють спірні
моменти, додавши в порядок нові норми, запроваджені з
01.01.2015 р. новим законом про соціальне страхування.
Але бачимо цілком новий документ. Якою буде практика
його застосування —покаже час, а поки ми підготували
для вас коментар до нього (с. 73) і відповіді на найбільш
поширені запитання (с. 82).
Якщо інші нормативні документи з питань оподаткування будуть змінюватися так само кардинально як Порядок
№ 1266, зокрема Податковий кодекс, нову редакцію якого
Мінфін обіцяє підготувати вже восени, то нам знову доведеться все вчити по-новому. Тому, щоб бути в курсі змін,
залишайтеся з нами!

З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямой линии: с 01.08.2015 — 20150724
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Зміни у справлянні військового збору
Закон України «Про внесення зміни до Податкового
кодексу України щодо особливостей оподаткування
військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб,
які беруть безпосередню
участь в антитерористичній
операції» від 18.06.2015 р.
№ 548-VIII

Внесено зміни до пп. 1.7 п. 16(1) підрозділу 10 розділу XX ПКУ.
Встановлено, що тимчасово, на період проведення АТО, не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового
забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, Нацгвардії України, CБУ,
Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, осіб
рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників
МВС, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань та інших осіб на період їх
безпосередньої участі в АТО. Порядок підтвердження статусу зазначених осіб із метою застосування пільги з оподаткування військовим
збором визначається КМУ.
Про звільнення від оподаткування військовим збором середнього
заробітку мобілізованих працівників не йдеться.
Закон набирав чинності з 09.07.2015 р., але вводиться в дію
через два місяці після набрання ним чинності.

Зміни у ст. 14 Закону про зайнятість

Закон України «Про внесення зміни до статті 14 Закону
України «Про зайнятість населення» щодо надання додаткових гарантій у сприянні
працевлаштуванню батькам
та особам, які їх замінюють,
які мають на утриманні дитину віком до шести років»
від 17.06.2015 р. № 534-VIII

Встановлено, що до категорій громадян, які мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать один із батьків
або особа, яка їх замінює та має на утриманні дитину (дітей) віком
до шести років. Раніше право на цю «пільгу» мали один із батьків
або особа, яка їх замінює та має на утриманні дітей віком до шести
років. Якщо порівнювати нову і стару норми, то додатковою гарантією у сприянні працевлаштуванню не могли скористатися особи,
які мають одну дитину віком до шести років. І на це вказувалося
у пояснювальній записці до законопроекту: «…гарантіями при
працевлаштуванні можуть скористатись батьки або особа, у якої
на утриманні двоє і більше дітей, що у свою чергу звужує права
скористатись відповідними гарантіями батькам або особам, на
утриманні яких є лише одна дитина». Суть змін до кінця не зрозуміла, адже якщо слідувати такій логіці, то одинока особа, яка має
більше ніж одну дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, не
має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Новий порядок оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та «декретних»
Постанова «Про внесення
змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266»
від 26.06.2015 р. № 439
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тривалістю 12 календарних місяців (раніше — шість) та оплата календарних днів тимчасової непрацездатності (раніше — робочих).
На думку розробників, це має спростити процедуру розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності, оскільки не потрібно
буде враховувати зміни графіка роботи підприємства або індивідуального графіка роботи застрахованої особи, які можуть постійно
змінюватися.
Новий порядок обчислення середньої зарплати чинний із
04.07.2015 р. Допомога за страховими випадками, які настали
раніше, має обчислюватися по-старому. Такий висновок ми робимо на основі листа ФСС з ТВП від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92,
у якому роз’яснювалося порядок застосування нових правил
оплати листків непрацездатності з 01.01.2015 р. ФСС з ТВП зазначав, що за страховими випадками, якi настали до 31.12.2014 р.
включно, для визначення права на матерiальне забезпечення та
його розмiру необхiдно керуватися нормами Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими
похованням» вiд 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ.
Детальніше — див. коментар на с. 88 цього номера

Затверджено порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
Постанова «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності внаслідок
захворювання або травми,
не пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві, за
рахунок коштів роботодавця» від 26.06.2015 р. № 440
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Порядок встановлює єдиний розмір допомоги по тимчасовій
непрацездатності на весь період такої непрацездатності (за перші
п’ять днів і починаючи з шостого дня — 50 % середньої зарплати для
страхового стажу до трьох років; 60 % — від трьох до п’яти років;
70 % — від п’яти до восьми років; 100 % — понад вісім років). Затвердження цього порядку поклало край суперечливим роз’ясненням
ФСС з ТВП і Мінсоцполітики щодо розміру допомоги.
Нагадаємо, що старий Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів
роботодавця, затверджений постановою КМУ від 06.05.2001 р.
№ 439 (далі — Порядок № 439), містила норми про те, що дні тимчасової непрацездатності застрахованій особі оплачуються залежно
від страхового стажу, зокрема в таких розмірах: 60 % середньої
заробітної плати, якщо страховий стаж менше п’яти років; 80 % —
від п’яти до восьми років. А з 01.01.2015 р. новою редакцією Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23.09.1999 р. № 1105-XIV було встановлено, що допомога по
тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 50 % середньої
зарплати для страхового стажу до трьох років; 60 % — від трьох до
п’яти років. І хоча в перехідних положеннях Закону вказано, що інші
нормативні акти чинні в частині, що не суперечать йому, ФСС з ТВП
і Мінсоцполітики надавали роз’яснення, що слід керуватися саме
Порядком № 439, від чого ми вас застерігали.
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Затверджено повідомлення про прийняття на роботу
Постанова «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»
від 17.06.2015 р. № 413

Форму та порядок повідомлення затверджено на виконання ст. 24
КЗпП. Нею встановлено, що працівник не може бути допущений до
роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи
розпорядженням роботодавця, та повідомлення податкового органу
про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ.
До набрання чинності порядком (03.07.2015 р.) роль такого повідомлення виконувала таблиця 5 звітності з ЄСВ. Але і з набранням ним
чинності ситуація не дуже змінилися, оскільки податкові органи не
можуть приймати таке повідомлення в електронному вигляді. Тому
єдиний вихід — подавати повідомлення на паперових носіях разом
із копією в електронній формі або на паперових носіях, якщо трудові
договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
За недотримання цієї норми передбачено штраф у розмірі мінімальної зарплати — 1218 грн.
Текст документа — див. на с. 43 цього номера

Оплата тимчасової непрацездатності переселенців
Постанова «Про внесення
змін до постанови Кабінету
Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 531»
від 08.07.2015 р. № 471

Внесено зміни до постанови КМУ від 01.10.2014 р. № 531, яка
визначає порядок надання матзабезпечення за рахунок ФСС так
званим переселенцям. Встановлено, що надаватися воно має
відповідно до п. 6 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону № 1105 за фактичним місцем проживання у порядку, затвердженому правліннями ФСС з ТВП і ФСС від НВВ. Крім того
встановлено, що дія цієї постанови поширюється на застрахованих
осіб, які перебувають (перебували) у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, в районі проведення
антитерористичної операції або в зоні надзвичайної ситуації, але
фактичне місце проживання яких розташоване на території, де органи
державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Правила організації архіву на підприємстві
Наказ від 18.06.2015 р.
№ 1000/5
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Затверджено Правила організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.
Вони встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських
документів і роботи зі службовими документами, а також порядок
їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності. Правила набрали чинності 10.07.2015 р.
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Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос-ответ»:

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

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

Наказ про прийняття на роботу
в разі укладення трудового
договору
Підприємство уклало з працівником
трудовий договір. Чи прирівнюється
він до наказу про прийняття на роботу? Чи все ж потрібно до нього оформити
ще й наказ?
Частиною третьою ст. 24 КЗпП установлено, що працівник не може бути
допущений до роботи без укладення
трудового договору, оформленого наказом чи
розпорядженням власника або уповноваженого
ним органу, та повідомлення органу фіскальної
служби про прийняття працівника на роботу
в порядку, встановленому КМУ.
Як бачимо, є пряма норма закону, що дає
відповідь на запитання, — укладення одного трудового договору недостатньо: він має
бути оформлений наказом/розпорядженням
керівника чи власника підприємства.
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Нагадаємо, що до набрання чинності
Законом України від 28.12.2014 р. № 77-VIII,
ст. 24(1) КЗпП передбачала, що трудовий договір вважався укладеним і тоді, коли наказу чи
розпорядження не було видано, але працівника
фактично було допущено до роботи. Тепер ця
норма скасована.
В цілому порядок укладення трудового
договору можна умовно поділити на декілька
етапів:
• Майбутній працівник з’ясовує можливості
свого працевлаштування, попередньо переговоривши з роботодавцем. Якщо така можливість
є, він подає заяву з проханням прийняти його
на роботу, в якій зазначає посаду чи вид роботи, яку він може виконувати, та дату початку
роботи. На окремих підприємствах претендента
на посаду просять надати ще й своє резюме з
відомостями про попередні місця роботи.
• Роботодавець розглядає заяву працівника, його резюме та приймає рішення про
прийняття працівника на роботу або відмову
в цьому.
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• В разі прийняття позитивного рішення
видається наказ або розпорядження про прийняття працівника на роботу. В наказі чи розпорядженні необхідно вказати, хто приймається
на роботу, трудові функції працівника, розмір
заробітної плати, термін початку роботи.
Якщо укладено строковий трудовий договір,
потрібно встановити строк, на який його
укладено. Відповідно до ст. 26 КЗпП у наказі
(розпорядженні) про прийняття на роботу за
трудовим договором має бути вказана умова
про випробування (якщо таке обумовлено
сторонами) із зазначенням його тривалості.
Наказ має містити номер і дату його видання.
Працівник зобов’язаний ознайомитися з наказом під підпис.
• Роботодавець подає до територіального
органу ДФС за місцем обліку як платника ЄСВ
повідомлення про прийняття працівника на
роботу за формою згідно з додатком до постанови КМУ від 17.06.2015 р. № 413.
• Роботодавець і працівник підписують
трудовий договір, якщо він укладений у письмовій формі. Випадки обов’язкового додержання письмової форми трудового договору
визначені частиною першою ст. 24 КЗпП.
• Кадрова служба вносить до трудової
книжки запис про прийняття працівника
на роботу.

Повідомлення про прийняття
працівника на роботу за
сумісництвом
На підприємстві планується прийняти на роботу працівника за сумісництвом. Чи поширюється норма
про допуск працівника до роботи тільки
після повідомлення фіскальних органів у
разі прийняття сумісника?
Якщо уважно прочитати норму частини
третьої ст. 24 КЗпП, якою передбачено,
що працівника можна допускати до
роботи тільки після укладення з ним
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трудового договору та повідомлення фіскального органу, то можна помітити, що вона не
містить жодних застережень чи відмінностей
у випадках оформлення працівника на роботу
за сумісництвом або на основне місце роботи.
В загальному випадку в разі працевлаштування на роботу за сумісництвом працівник
має подати документи згідно із «звичайним»
переліком, крім трудової книжки, яка ведеться тільки за основним місцем роботи (п. 1.1
Інструкції про трудові книжки).
Так само, як і у випадку працевлаштування
працівника на основне місце роботи, перед
прийняттям на роботу працівника-сумісника
підприємство має подати фіскальному органу
повідомлення про прийняття його на роботу.

Перерахування «зайвих» коштів
на картку звільненого працівника
Працівник підприємства звільнився в червні 2015 р., але отриману в
межах зарплатного проекту картку
не закрив, оскільки не закінчився строк її
дії та на ній є його кошти. В липні 2015 р.
бухгалтерією підприємства на картку цього
звільненого працівника була помилково
перерахована сума допомоги по тимчасовій
непрацездатності, що належить іншому
працівнику. Як у такій ситуації діяти підприємству?
У цьому випадку підприємство має
справу із працівником, який звільнився. Тому їхні відносини регулюються
не трудовим, а цивільним законодавством.
Статтею 1215 Цивільного кодексу України
встановлено, що не підлягають поверненню
безпідставно набуті заробітна плата і платежі,
що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги,
стипендії, тощо, якщо вони виплачені фізичною або юридичною особою добровільно, за
відсутності рахункової помилки з її боку та
недобросовісності з боку набувача. А ст. 1212
цього ж Кодексу зобов’язує особу, яка набула
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майно (кошти до нього також належать) або
зберегла його в себе за рахунок іншої особи
без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), повернути потерпілому
це майно.
Як бачимо, з одного боку, за відсутності
лічильної (рахункової) помилки особа може
не повертати безпідставно набуті кошти, а, з
іншого, — зобов’язана.
В ситуації, що склалася, підприємству,
насамперед, слід виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності тому працівникові,
якому вони належать, щоб не порушувати
норми законодавства про виплату зарплати
та прирівняних до неї платежів. Потім потрібно повідомити колишнього працівника
про факт помилкового переказу з проханням
повернути кошти добровільно. Зробити це
можна в телефонному режимі або надіславши
рекомендований лист. Якщо він відмовиться
повернути кошти, тоді слід ставити питання
про відшкодування підприємству зайвих виплат тими особами, з чиєї вини вони допущені, і вживати заходів із повернення коштів
через суд.

Куди сплачувати ПДФО та ВЗ у
разі купівлі автомобіля у фізособи
Підприємство планує купити автомобіль у фізичної особи. Хто та куди
має сплачувати ПДФО та ВЗ за цією
операцією?
Порядок оподаткування операцій із
продажу або обміну об’єктів рухомого
майна встановлено ст. 173 ПКУ. Якщо
автомобіль у фізособи купує підприємство —
юридична особа чи фізична особа — підприємець, така особа вважається податковим
агентом платника податку та зобов’язана виконати всі його функції (п. 173.3 ПКУ).
Починаючи з 01.01.2013 р., дохід від продажу
протягом звітного року легкового автомобіля,
мотоцикла чи мопеда не оподатковується
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ПДФО. Тому не потрібно й справляти ВЗ із
такого доходу, оскільки він не оподатковується
ПДФО. Якщо фізична особа продає легковий
автомобіль не вперше або продає вантажний
транспортний засіб, то із суми доходу підприємство має утримати та сплатити ПДФО — 5 %
і ВЗ — 1,5 %.
Податок і збір сплачуються до бюджету за
місцем реєстрації юридичної особи. Зауважимо,
що це потрібно зробити одночасно з виплатою
фізичній особі доходу від продажу автомобіля
та до моменту посвідчення договору купівліпродажу в нотаріуса. Нотаріус посвідчує договір тільки за наявності оціночної вартості
автомобіля та документа про сплату податку
до бюджету.

Строк сплати ПДФО в разі
нарахування дивідендів фізичним
особам
Згідно з рішенням загальних зборів
товариства з обмеженою відповідальністю бухгалтерія 26.06.2015 р.
нарахувала учасникам — фізичним особам
дивіденди за 2014 р. Виплатити дивіденди
планується до кінця поточного року. Коли в
такому випадку сплачувати ПДФО з доходу
у вигляді дивідендів — в момент їх нарахування чи виплати?
Підпунктом 170.5.4 ПКУ визначено, що
доходи у вигляді дивідендів остаточно
оподатковуються податковим агентом
під час їх нарахування за ставкою згідно з
пп. 167.5.1 і 167.5.2 ПКУ. А за пп. 168.1.5 ПКУ,
якщо оподатковуваний дохід нараховується
податковим агентом, але не виплачується (не
надається) платнику податку, то податок, який
підлягає утриманню з такого нарахованого
доходу, підлягає перерахуванню до бюджету
податковим агентом у строки, встановлені ПКУ
для місячного податкового періоду.
Отже, якщо підприємство нарахувало дивіденди в червні 2015 р., а виплачувати буде
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пізніше, ПДФО слід сплатити до бюджету протягом 30 календарних днів, наступних за місяцем їх нарахування. В цьому випадку — не
пізніше 30.07.2015 р.

Демобілізованому працівнику
встановлено інвалідність
На підприємство зателефонував мобілізований у 2014 р. працівник, повідомив про свою демобілізацію та те,
що йому після лікування було встановлено
ІІ групу інвалідності. Як діяти підприємству
в цій ситуації?
Насамперед зауважимо, що встановлення працівникові інвалідності — це ще
не вирок для його трудової діяльності.
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р.
№ 875-XII гарантує інвалідам рівні з усіма
іншими громадянами можливості для участі
в економічній, політичній і соціальній сферах
життя суспільства. Зокрема, законодавство не
забороняє використовувати працю інваліда
будь-якої групи: першої, другої чи третьої.
Головне для роботи інваліда — медичні протипоказання.
Отже, якщо демобілізованому працівникові
після лікування встановлено групу інвалідності, це не є перешкодою для продовження

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ним роботи на підприємстві, за умови, що ця
робота не протипоказана за станом здоров’я
відповідно до висновку МСЕК про умови та
характер праці.
Щоб визначити, які роботи зможе виконувати демобілізований працівник-інвалід,
він має надати підприємству такі документи:
• довідку до акта огляду МСЕК із зазначенням групи інвалідності за ф. № 157-1/о,
в якій зазначається висновок про умови та
характер праці;
• індивідуальну програму реабілітації за
формою, затвердженою наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 08.10.2007 р.
№ 623.
Після їх вивчення підприємство зможе
визначитися з подальшою роботою такого
працівника. Можливо, він зможе працювати
на тому ж самому місці та за тією ж посадою,
що була і до мобілізації. Однак, якщо ця робота
протипоказана йому за станом здоров’я, роботодавець повинен за згодою працівника-інваліда
перевести його на іншу, легшу роботу, умови та
характер якої відповідають висновкам МСЕК.
Потрібно буде створити всі необхідні умови,
які дадуть йому змогу ефективно працювати
з його індивідуальними можливостями.
Якщо такої роботи немає або якщо працівник-інвалід відмовляється від переведення, роботодавець має право звільнити його
за п. 2 частини першої ст. 40 КЗпП.

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

Терміни виплати середньої
зарплати мобілізованому
працівнику
На підприємстві є мобілізований
працівник. Чи можна йому виплачувати середній заробіток раз на
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місяць?
Ні. Не можна.
Статтею 115 КЗпП установлені граничні
терміни виплати заробітної плати. Заробітна
плата виплачується працівникам регулярно в
робочі дні у строки, встановлені колективним
договором або нормативним актом роботодав-
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ця, погодженим з органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом,
але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних
днів, та не пізніше семи днів після закінчення
періоду, за який виплачуються кошти.
Якщо день виплати зарплати збігається з
вихідним, святковим або неробочим днем,
заробітна плата виплачується напередодні.
Додатковим аргументом є Порядок виплати компенсації підприємствам, у межах
середнього заробітку працівників, призваних
на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, затверджений
постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105.
У п. 6 Порядку № 105 зазначається, що компенсація виплачується підприємствами у
строки, визначені у ст. 115 КЗпП. Аналогічні
висновки містяться в листі Мінсоцполітики
від 22.05.2015 р. № 7551/0/14-15/13.

Стягнення боргу з виплат
за листком непрацездатності
Чи можна з виплат за листком непрацездатності стягувати заборгованість працівника?
Так, можна. Але не з усіх.
Перелік виплат, з яких забороняється
стягнення заборгованості під час виконавчого провадження наведено у ст. 73 Закону України «Про виконавче провадження»
від 21.04.1999 р. № 606-XIV. Стягнення не
може бути звернено на такі виплати:
• вихідна допомога, що виплачується в
разі звільнення працівника;
• компенсація працівнику за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа під час
звільнення одержує компенсацію за відпустку,
не використану протягом кількох років;
• компенсація працівнику витрат у зв’язку
з переведенням, направленням на роботу до
іншої місцевості чи службовим відрядженням;
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• польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються
замість добових і квартирних;
• допомога по вагітності та пологах;
• допомога на лікування;
• допомога на поховання;
• дотація на обіди, придбання путівок до
санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок
фонду споживання;
• матеріальна допомога неоподатковуваного розміру;
• грошова компенсація за видане обмундирування та натуральне постачання;
• вихідна допомога в разі звільнення
(виходу у відставку) з військової служби,
служби в органах внутрішніх справі Державної кримінально-виконавчої служби
України, а також грошового забезпечення,
що не має постійного характеру, та в інших
випадках, передбачених законом.
Як бачимо, в цьому переліку допомога по
тимчасовій непрацездатності не зазначена.
Перелік видів доходів, які враховуються
для визначення розміру аліментів на одного
з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджено постановою КМУ від 26.02.1993 р.
№ 146. Аліменти не утримуються з:
• допомоги по вагітності та пологах;
• допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком
до 14 років.

Розмір допомоги по тимчасовій
непрацездатності учаснику
бойових дій
У якому розмірі виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності працівнику — учаснику
бойових дій?
Відповідно до частини п’ятої ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-ХІV допомога
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по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від
страхового стажу в розмірі від 50 до 100 %
середньої заробітної плати.
Допомога по тимчасовій непрацездатності
в розмірі 100 % середньої заробітної плати
виплачується застрахованим особам, ветеранам війни й особам, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ (далі — Закон
№ 3551), до яких належать:
• військовослужбовці і працівники ЗСУ,
Нацгвардії, СБУ, МВС та інших утворених
на підставі законів України військових
формувань, які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах антитерористичної операції у
період її проведення;
• особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності суверенітету
та територіальної цілісності України, брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення,
за умови, що в подальшому такі добровольчі
формування були включені до складу ЗСУ,
МВС, Нацгвардії та інших утворених згідно
із законами України військових формувань і
правоохоронних органів (п. 19 і 20 частини
першої ст. 6 Закону № 3551).
Порядок надання статусу учасника бойових
дій таким категоріям осіб визначається КМУ.
Таким чином, працівник, якому надано
статус учасника бойових дій, що підтверджено документально, має право на допомогу
по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 % середнього заробітку, обчисленого за
Порядком обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
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розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266 (див. с. 88).

Зарахування у спецстаж часу
мобілізації
Чи зараховується час військової
служби в особливий період до стажу
роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах?
З 25.03.2015 р. набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей» від 05.03.2015 р. № 242-VІІІ.
Установлено, що час перебування громадян
України на військовій службі зараховується до їхнього страхового стажу, стажу
роботи, стажу роботи за спеціальністю,
а також до стажу державної служби. Час
проходження строкової військової служби,
а також час проходження військової служби
в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону
України», зараховуються до стажу роботи,
що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент
призову на строкову військову службу, на
військову службу в особливий період, що
оголошується на підставі Закону України
«Про оборону України», особа навчалася за
фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або
займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
Час навчання в професійно-технічному
навчальному закладі, час проходження
строкової військової служби в особливий
період, що оголошується згідно із Законом
України «Про оборону України», які зараховуються до стажу роботи, що дає право на
призначення пенсії за віком на пільгових
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умовах, не мають перевищувати наявного
стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Час проходження
військовослужбовцями військової служби
в особливий період, що оголошується за
Законом України «Про оборону України»,
зараховується до їхньої вислуги років, стажу
роботи за спеціальністю, а також до стажу
державної служби на пільгових умовах у
порядку, який визначається КМУ.
Зважаючи на часті зміни в законодавстві
щодо пільгового пенсійного забезпечення
та особливостей призначення таких пенсій,
радимо звертатися за більш детальними
роз’ясненнями до органів ПФУ.

Повідомлення про прийняття
на роботу за договором ЦПХ
Чи необхідно подавати повідомлення про прийняття на роботу осіб, з
якими укладено договір ЦПХ?
Ні. Не потрібно.
Відповідно до частини третьої ст. 24
КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового
договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення податкового органу про прийняття працівника
на роботу в порядку, встановленому КМУ.
Порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про
прийняття працівника на роботу затверджений постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413
(далі — повідомлення про прийняття; с. 43).
Нормативним документом, який визначає
особливості укладення договорів цивільноправового характеру, зміст і порядок виконання, є Цивільний кодекс України.
Сторонами договору ЦПХ є замовник і
підрядник, а не роботодавець і працівник,
як у трудових договорах. На відміну від трудових договорів, предметом договору ЦПХ є
результат виконання роботи (надання послуг
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тощо), а не процес праці, як у трудовому договорі (докладніше про договори ЦПХ див.
журнал «Заработная плата» № 1/2015, с. 45).
Таким чином, повідомлення про прийняття працівника слід подавати лише про
працівників, з якими укладено договори
згідно з КЗпП, а на осіб, з якими укладено
договори ЦПХ, жодних повідомлень подавати
не потрібно.

Компенсація за 100 днів
невикористаної відпустки
Чи має право працівниця отримати
компенсацію за невикористані дні
відпустки, якщо сумарна кількість
днів невикористаної щорічної відпустки
перевищує 100?
На підставі ст. 2 Закону про відпустки
право на відпустку забезпечується забороною заміни відпустки грошовою
компенсацією, крім випадків, передбачених
у ст. 24 КЗпП.
Грошова компенсація за ст. 24 КЗпП за
невикористані щорічні відпустки виплачується лише в разі:
• звільнення працівника;
• звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників,
спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців;
• переведення працівника на роботу на
інше підприємство.
За бажанням працівника частина щорічної
відпустки замінюється грошовою компенсацією, але тривалість наданої щорічної та
додаткових відпусток не має бути менше
ніж 24 календарних дні.
З наведеного слідує, що за всі дні невикористаної відпустки така працівниця
може отримати грошову компенсацію в
разі звільнення або переведення на інше
підприємство. Якщо ж працівниця й надалі
перебуває у трудових відносинах, на грошову
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компенсацію невикористаних днів щорічної
відпустки вона права не має.

ВЗ із середньої заробітної плати
демобілізованого працівника
Відомо, що набрали чинності зміни
до ПКУ щодо військового збору. Чи
слід утримувати військовий збір із
середньої заробітної плати демобілізованого працівника?
З 09.07.2015 р. набрали чинності
зміни, внесені до пп. 1.7 п. 16(1) підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Передбачено
звільнення від оподаткування ВЗ доходів у
вигляді грошового забезпечення працівників
правоохоронних органів, військовослужбовців і працівників Збройних Сил України,
Нацгвардії України, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки України, Держприкордонслужби
України, осіб рядового, начальницького
складу, військовослужбовців, працівників
МВС 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.
Як бачимо, жодної згадки про неутримання ВЗ із середньої зарплати мобілізованих
чи зарплати демобілізованих працівників ці
зміни не мають. Таким чином, із заробітної
плати працівника, якого демобілізували, та
він став до виконання своїх обов’язків, необхідно утримувати ВЗ згідно з нормами ПКУ.

Додаткова соціальна відпустка
розлученій жінці, яка виховує
дитину
Розлучена жінка проживає одна з
дитиною та отримує аліменти. Чи
надається їй право на додаткову
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соціальну відпустку на підставі свідоцтва
про розлучення та довідки зі школи, в якій
зазначено, хто з батьків виховує дитину?
Жінці, яка працює та має двох або
більше дітей віком до 15 років або
дитину-інваліда, або яка усиновила
дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини
або інваліда з дитинства підгрупи А I 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
I групи, чи одному із прийомних батьків
надається щорічно додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 10 календарних днів
без урахування святкових і неробочих днів
(ст. 73 КЗпП, ст. 19 Закону про відпустки).
За наявності кількох підстав для надання
цієї відпустки її загальна тривалість не може
перевищувати 17 календарних днів.
Визначення одинокої матері наведено
в п. 9 постанови Пленуму Верховного суду
України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 (далі —
Постанова № 9) і п. 5 частини 13 ст. 10 Закону
про відпустки.
Відповідно до Постанови № 9 одинокою
матір’ю слід вважати жінку, яка не перебуває
в шлюбі й у свідоцтві про народження дитини
якої немає запису про батька дитини або запис
про батька дитини зроблено в установленому
порядку за вказівкою матері; вдову; іншу
жінку, яка виховує й утримує дитину сама.
Оскільки п. 5 частини 13 ст. 10 Закону
про відпустки визначає одиноку матір як
таку, яка виховує дитину без батька, факт
утримання (аліменти) для надання відпустки
значення не має.
Таким чином, право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері:
• жінка, яка не перебуває у шлюбі й у
свідоцтві про народження дитини якої немає запису про батька дитини або запис про
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батька дитини зроблено в установленому
порядку за вказівкою матері;
• вдова;
• інші жінки, які виховують й утримують
дитину самі (в т. ч. розлучена жінка, яка сама
виховує дитину).
Якщо жінка справді є одинокою матір’ю,
вона подає довідку з органів реєстрації актів
громадянського стану. Проблема може виникнути з наданням такої відпустки розлученій
жінці, оскільки батько в дитини є, і зазвичай
спілкується з нею, бере участь у вихованні
та має право на особисте спілкування з нею.
В ст. 157 Сімейного кодексу України зазначається, питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Той із батьків, хто
проживає окремо від дитини, зобов’язаний
брати участь у її вихованні та має право на
особисте спілкування з нею.
За заявою матері, батька дитини орган
опіки та піклування визначає способи участі
у вихованні дитини та спілкуванні з нею
того з батьків, хто проживає окремо від неї.
В разі ухилення батька від виконання
своїх обов’язків із виховання дитини мати
має право звернутися до суду з позовом про
позбавлення його батьківських прав.
Чинне законодавство не містить переліку
документів, які слід пред’явити розлученій
жінці, яка виховує дитину без батька, для
отримання додаткової соціальної відпустки.
Таким чином, для підтвердження права
на соціальну відпустку в цьому випадку
роботодавцю має бути пред’явлено будьякий офіційно складений, оформлений і
засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю
підтверджується відсутність участі батька у
вихованні дитини.
Одним із таких документів може бути:
• рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав;
• ухвала суду або постанова слідчого про
розшук відповідача у справі за позовом про
стягнення аліментів;
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• акт, складений соціально-побутовою
комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою
комісією, утвореною на підприємстві або акт
дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності
їхніх підписів в акті) підтверджується факт
відсутності участі батька у вихованні дитини;
• довідка зі школи про те, що батько не
бере участі у вихованні дитини (не спілкується з учителями, не забирає дитину додому
не бере участі в батьківських зборах) тощо.

Звільнення працівника
за строковим договором
Працівниця підприємства перебувала у відпустці для догляду за
дитиною до трирічного віку та на
цей період було прийнято на роботу іншу
працівницю, яка також пішла у відпустку
для догляду за дитиною. Чи правомірно
було звільнити тимчасову працівницю в
останній день відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного
віку за п. 2 ст. 36 КЗпП?
У ст. 2 Закону про відпустки передбачено, що право на відпустки забезпечується гарантованим наданням
відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади),
заробітної плати (допомоги) у випадках,
передбачених Законом про відпустки.
Згідно зі ст. 179 КЗпП і ст. 18 Закону
про відпустки після закінчення відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами на бажання
жінки їй надається відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (на підставі медичного висновку — до
шестирічного віку). На бажання жінки в
період її перебування у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на
умовах неповного робочого часу або вдома.
Разом із тим за нею зберігається право на
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одержання допомоги в період відпустки для
догляду за дитиною.
На цей період роботодавець має право
прийняти іншу працівницю для тимчасового
заміщення такої посади до фактичного виходу
на роботу жінки, яка перебуває у відпустці. З
такою працівницею слід укласти строковий
трудовий договір (ст. 23 КЗпП).
Якщо в працівниці закінчилася відпустка
для догляду за дитиною або така працівниця
виявила бажання стати до роботи на умовах
неповного робочого часу, перебуваючи в
такій відпустці, то вона виходить на роботу
на посаду, яку обіймала до отримання такої
відпустки. Інша ж працівниця, яка на час
перебування такої працівниці у відпустці
працювала на цій посаді за строковим трудовим договором, підлягає звільненню в
день напередодні виходу на роботу основної
працівниці за п. 2 ст. 36 КЗпП (у зв’язку із закінченням строкового трудового договору ).
Щодо звільнення працівниці, яка була
прийнята на роботу за строковим трудовим
договором на час відпустки основної працівниці й оформила відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, то відповідно до частини третьої ст. 184
КЗпП звільнення вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років (до шести
років — частина шоста ст. 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до
14 років або дитини-інваліда з ініціативи
роботодавця не допускається, крім випадків
повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язково працевлаштовують
таких жінок також у випадках їхнього звільнення після закінчення строкового трудового
договору. На період працевлаштування за
ними зберігається середня заробітна плата,
але не більш ніж три місяці від дня закінчення
строкового трудового договору. Тобто норма
названої статті встановлює пряму заборону
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на звільнення з ініціативи роботодавця такої
категорії працівників.
Звільнення жінок, зазначених частиною
третьою ст. 184 КЗпП, через закінчення
строку трудового договору має певні особливості. Таке звільнення можливе, однак
роботодавець зобов’язаний працевлаштувати
жінку на цьому ж або іншому підприємстві
з огляду на її фах.
Перерва у часі між звільненням і працевлаштуванням у такому разі не допускається.
Однак стосунки між підприємством і працівницею з дня закінчення строку трудового
договору мають свою специфіку.
Передбачено збереження за жінкою на період працевлаштування середньої заробітної
плати, однак не більш ніж три місяці від дня
закінчення строкового трудового договору, а
не від дня звільнення. Роботодавець повинен
попередити жінку, що після закінчення строкового трудового договору вона до роботи
допущена не буде та на період пошуку підходящої роботи може перебувати вдома, але
вона повинна буде з’явитися на підприємство,
коли буде можливість її працевлаштувати
для продовження роботи або для одержання
трудової книжки та розрахунку із заробітної
плати (для працевлаштування на іншому
підприємстві). За наявності попередження
існує інший варіант: продовження жінкою
тієї самої (або за її згоди — іншої) роботи
на цьому самому підприємстві до вирішення
питання про її працевлаштування.
В разі відмови жінки від працевлаштування за фахом без поважних причин вона
може бути звільнена за п. 2 ст. 36 КЗпП, хоча
після закінчення строку трудового договору
пройшов певний час. Вважати трудовий договір продовженим на невизначений строк,
що виключало б застосування п. 2 ст. 36
КЗпП, неможливо, адже після закінчення
строку трудового договору була вимога припинення трудового договору (ст. 39(1) КЗпП).
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Справляння ПДФО та ВЗ

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

Місцезнаходження підприємства —
населений пункт на території району. І підприємство довгий час
перебувало на обліку в районному податковому органі. З 1 січня підприємство
обліковується в податковому органі з обслуговування великих платників податків.
Місцезнаходження (юридична адреса) не
змінювалася. Куди слід сплачувати ВЗ і
ПДФО: районному податковому органу
чи податковому органу з обслуговування
великих платників податків?
С. М.: Великий платник податків,
щодо якого центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову та митну політику, прийнято рішення
про переведення на облік у контролюючий
орган, що супроводжує великих платників
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податків, чи інший контролюючий орган,
після взяття його на облік за новим місцем
обліку зобов’язаний сплачувати податки за
місцем попереднього обліку в контролюючих органах, а подавати податкову звітність
і виконувати інші обов’язки, передбачені
ПКУ, — за новим місцем обліку (п. 64.7 ПКУ).
Крім того порядок сплати (перерахування) ПФДО до бюджету передбачено ст. 168
ПКУ, відповідно до якої податок, утриманий
із доходів платників податків, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами
Бюджетного кодексу України (далі — БКУ).
Податок на доходи фізичних осіб, який
сплачується податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням,
іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної
особи, зараховується до місцевого бюджету
за її місцезнаходженням (розташуванням)
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в обсягах податку, нарахованого на доходи,
що сплачуються фізичній особі (ст. 64 БКУ).
На підставі пп. 1.4 п. 16(1) підрозділу 10
розділу XX ПКУ збір до бюджету нараховується, утримується та сплачується (перераховується) у порядку, встановленому
ст. 168 ПКУ для ПДФО.
Отже ПДФО та ВЗ перераховуються
юридичною особою до бюджету за своїм
місцезнаходженням, тобто до районної
податкової. Також, податковий розрахунок
за ф. № 1ДФ має подаватись до контролюючого органу, що супроводжує великих
платників податків.
Підприємство помилково сплатило
ВЗ у грудні 2014 р. на рахунок органу
Держказначейства за попередньою
адресою реєстрації. Згодом було надано
заяви про повернення коштів на рахунок
органу Держказначейства в Голосіївському
районі. Кошти повернули у травні-червні
2015 р. Чи може підприємство сплатити
ВЗ за вирахуванням переплати?
Умови повернення помилково та/
або надміру сплачених грошових
зобов’язань визначені ст. 43 ПКУ.
Податковий агент має право на підставі
поданої заяви повернути або врахувати в
рахунок сплати подальших платежів тільки
ту суму надміру сплаченого ВЗ, яка була перерахована до бюджету понад суму грошових
зобов’язань, граничний строк сплати якої
настав на таку дату.
За наявності переплати податковий агент
має право не сплачувати ВЗ у межах такої
переплати.
Чи може особа, яка проживає в
Україні п’ять років, але не має громадянства ні України, ні жодної
іншої країни не сплачувати ПДФО в разі
отримання спадщини від матері, громадянки України?
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Оподаткування доходу, отриманого
платником податку в результаті приймання ним у спадщину чи дарунок
коштів, майна, майнових чи немайнових
прав установлено ст. 174 ПКУ.
Розмір ставки податку, який застосовується до об’єкта спадщини, залежить від родинних стосунків спадкоємця зі спадкодавцем
та від резидентського статусу спадкоємця
чи спадкодавця.
Статус резидента в Україні визначається
положеннями пп. 14.1.213 ПКУ: фізична
особа — резидент — це фізична особа, яка
проживає в Україні.
Якщо фізична особа проживає також в
іншій державі, вона вважається резидентом,
якщо така особа має місце постійного проживання в Україні, має більш тісні особисті
чи економічні зв’язки (центр життєвих
інтересів) в Україні. Якщо державу, в якій
фізична особа має центр життєвих інтересів,
не можна визначити, або фізична особа не
має місця постійного проживання у жодній
із держав, вона вважається резидентом,
якщо перебуває в Україні не менше 183 днів
(включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Достатньою (але не винятковою) умовою
визначення центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання
членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта
підприємницької діяльності.
Якщо фізична особа є особою без громадянства та на неї не поширюються положення абзаців першого-четвертого цього
підпункту, то її статус визначається нормами
міжнародного права.
Достатньою підставою для визначення
особи резидентом є самостійне визначення
нею основного місця проживання на території
України у порядку, встановленому ПКУ, або
її реєстрація як самозайнятої особи.
Також слід зазначити, що відповідно до
пп. 170.10.4 ПКУ за результатами звітного
податкового року, в якому іноземець набув
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статусу резидента України, він має подати
річну податкову декларацію, в якій зазначає
доходи з джерелом їх походження в Україні
та іноземні доходи.
Чи зобов’язаний продавець квартири платити ПДФО та ВЗ у разі
продажу квартири в 2015 р.?
Порядок оподаткування операцій із
продажу (обміну) об’єктів нерухомого
майна регламентується ст. 172 ПКУ.
Однією з умов оподаткування або звільнення від оподаткування операцій із продажу
фізичними особами — резидентами об’єктів
нерухомого майна, зокрема квартири є термін перебування такого майна у власності
платника податку.
Так, згідно з п. 172.1 ПКУ дохід, отриманий
платником податку від продажу (обміну) не
частіше разу протягом звітного податкового
року, зокрема квартири або її частини за
умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки,
не оподатковується.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
більш як одного об’єкта нерухомості, перелік яких зазначений у п. 172.1 ПКУ, або від
продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного
в п. 172.1 ПКУ, підлягає оподаткуванню за
ставкою 5 % (п. 172.2 ПКУ).
Об’єктом оподаткування ВЗ є доходи,
визначені ст. 163 ПКУ, зокрема, загальний
місячний (річний) оподатковуваний дохід,
до якого згідно з ПКУ включається частина
доходів від операцій із майном у розмірах,
що оподатковуються за розділом ІV ПКУ.
Ставка збору — 1,5 % об’єкта оподаткування
(п. 16(1) підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
Отже, в разі отримання права власності
на нерухоме майно у 2015 р. (не пов’язане зі
спадковим правом) і продажу такого майна
в цьому ж році отриманий фізичною осо-
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бою — резидентом дохід підлягає оподаткуванню на загальних підставах за ставками
ПДФО — 5 % і ВЗ — 1,5 %.
Фізична особа отримувала в 2014 р.
доходи у вигляді заробітної плати
на території іноземної держави.
Отримані доходи внесені в декларацію
за 2014 р., яку подано до органу ДФСУ
в установлені терміни. Чи необхідно
сплачувати ВЗ із зазначених доходів?
Якщо необхідно, то чи надійде квитанція
для сплати ВЗ від органу ДФСУ із зазначенням розміру збору? Якщо фізична
особа повинна розраховувати та сплачувати ВЗ самостійно, то як це необхідно
зробити?
Законом України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р.
№ 71-VIII, який набрав чинності з 01.01.2015 р.,
оподаткування ВЗ подовжено до набрання
чинності рішенням Верховної Ради України
про завершення реформи Збройних Сил України (п. 16(1) підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
Відповідно до пп. 1.1 п. 16(¹) підрозділу
10 розділу ХХ ПКУ платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ПКУ, а саме фізичні
особи — резиденти, які отримують доходи з
джерела їх походження в Україні й іноземні
доходи.
Об’єктом оподаткування ВЗ є доходи,
визначені ст. 163 ПКУ. Для резидента це
загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в
Україні, які остаточно оподатковуються під
час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані
з джерел за межами України.
Слід зазначити, що доходи, отримані
з джерел за межами України, у 2014 р. не
підлягали оподаткуванню ВЗ.
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Сегодня в рубрике:

Материальная ответственность:
определение размера
ущерба
c. 20
Увольнение во время
отпуска

c. 26

Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

МАТЕРІАЛЬНА
відповідальність:
визначення розміру
шкоди
Після того, як ми розібралися з суттю матеріальної відповідальності та її видами, переходимо до визначення розміру шкоди, яку
мають відшкодовувати працівники
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Визначення розміру шкоди
Розмір шкоди, яку мають відшкодувати
працівники, визначається згідно з нормами
ст. 135(3) КЗпП. Вона передбачає два основні
способи її визначення. Перший застосовується в разі ненавмисного заподіяння шкоди
працівником (винятком є нестача, в такому
разі немає значення, чи є вона результатом
умислу або ненавмисних дій), другий — якщо
шкода спричинена розкраданням, нестачею або
умисним знищенням чи умисним псуванням
цінностей.
Отже, якщо шкода завдана ненавмисно
(крім випадку нестачі), її розмір визначається
за фактичними втратами на підставі даних
бухгалтерського обліку, виходячи з балансової
вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу за установленими
нормами.
В разі розкрадання, нестачі, умисного
знищення або умисного псування матеріальних цінностей розмір шкоди визначається
за цінами, актуальними в цій місцевості на
день відшкодування шкоди.
Окремий порядок визначення розміру шкоди
встановлено ст. 135(3) КЗпП для підприємств
громадського харчування (на виробництві
та в буфетах) і комісійної торгівлі, де розмір
шкоди, заподіяної розкраданням або нестачею
продукції та товарів, визначається за цінами,
встановленими для продажу (реалізації) цієї
продукції та товарів.
Якщо шкоду заподіяно кількома працівниками, її розмір визначається для кожного з
них з урахуванням ступеня вини, виду та межі
матеріальної відповідальності.

Визначення розміру збитків
для окремих видів майна
Частина четверта ст. 135(3) КЗпП передбачає
можливість встановлення законодавством
окремого порядку визначення розміру шко-
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ди, що підлягає покриттю, в т. ч. у кратному
обчисленні, заподіяної підприємству розкраданням, умисним псуванням, нестачею
або втратою окремих видів майна та інших
цінностей, а також коли фактичний розмір
шкоди перевищує номінальний.
До таких окремих видів майна законодавство
відносить дорогоцінні метали, дорогоцінне
каміння та валютні цінності. Розмір збитків
у цьому випадку визначається Законом № 217.
Збитки від розкрадання, знищення (псування), нестачі або наднормативних втрат
(крім втрат, що сталися через непередбачені
порушення технологічного процесу) зазначених
видів майна визначаються в таких розмірах:
• дорогоцінних металів — золото, срібло,
платина та метали платинової групи (паладій,
іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки,
вироби, відходи, брухт тощо) — в подвійному
розмірі вартості цих металів у чистому вигляді
за ринковими цінами, актуальними на день
виявлення завданих збитків;
• дорогоцінного каміння (крім огранованого): природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому й обробленому
вигляді або у виробах (повний перелік наведено
у п. «б» ст. 1 Закону № 217); дорогоцінного
каміння органогенного утворення — перли
та бурштин у сировині, необробленому й обробленому вигляді — у подвійному розмірі
їхньої вартості за ринковими цінами, актуальними на день виявлення завданих збитків;
• огранованого дорогоцінного каміння,
ювелірних і побутових виробів, виготовлених
із використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, — у потрійному розмірі
їхньої вартості за ринковими цінами, актуальними на день виявлення завданих збитків;
• алмазних інструментів та алмазних
порошків із природних алмазів — у подвійному розмірі їхньої вартості за ринковими
цінами, актуальними на день виявлення завданих збитків;
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• музейних експонатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, — за оцінкою, проведеною експертами
з урахуванням історико-художньої цінності
експоната та розміру відшкодування збитків,
визначених відповідно до пп. «а» і «в» ст. 1
Закону № 217 (подвійний або потрійний
(для огранованого каміння) розмір вартості
за ринковими цінами, актуальними на день
виявлення збитків);
• іноземної валюти, а також платіжних
документів та інших цінних паперів в іноземній валюті — у сумі, еквівалентній потрійній сумі (вартості) зазначених валютних
цінностей, перерахованій у валюту України
за обмінним курсом НБУ на день виявлення
завданих збитків.
Заборгованість працівників підприємства
в разі неповернення у встановлений термін
авансу, виданого в іноземній валюті на службове відрядження або господарські потреби,
та в інших випадках неповернення іноземної
валюти, одержаної під звіт, стягується в сумі,
еквівалентній потрійній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій
у валюту України за обмінним курсом НБУ на
день погашення заборгованості (ст. 2 Закону
№ 217).

Застосування Порядку № 116
Постановою КМУ від 22.01.1996 р. № 116
затверджено Порядок визначення розміру
збитків від розкрадання, нестачі, знищення
(псування) матеріальних цінностей (далі —
Порядок № 116). Зверніть увагу на те, що в
назві Порядку № 116 не йдеться про окремі
види майна або якісь окремі випадки, отже цей
Порядок застосовується в разі розкрадання,
умисного псування чи знищення або нестачі
будь-якого майна.
На перший погляд здається, що для випадків розкрадання, нестачі, умисного знищення
або псування майна підприємства маємо два
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нормативні документи, що встановлюють
правила визначення розміру нанесеної підприємству шкоди — з одного боку це ст. 135(3)
КЗпП, з іншого — Порядок № 116. Спробуємо
в цьому розібратись.
По-перше, Порядок № 116 стосується визначення розміру збитків, а не шкоди, яку
має відшкодувати працівник — це дещо різні
поняття.
У той же час ВСУ у Постанові № 14 пропонує
судам визначати розмір шкоди, керуючись як
нормами ст. 135(3) КЗпП, так і Порядком № 116
(п. 15 Постанови № 14). Тобто, визначаючи
саме розмір шкоди, Порядок № 116 не варто
скидати з рахунків. До речі, в Законі про оцінку
серед випадків, коли проведення незалежної
оцінки є обов’язковим, наведено визначення
збитків або розміру відшкодування у випадках, установлених законом (ст. 7 Закону
про оцінку).
По-друге, звернемось до змісту Порядку № 116. Колись він містив методику розрахунку збитків від завданої шкоди, але згодом у
нього були внесені зміни, що набрали чинності
ще 16.12.2011 р. Наразі у п. 2 Порядку № 116
є два варіанти визначення розміру збитків:
• Якщо шкоди завдано державі, територіальній громаді або суб’єкту господарювання з
державною (комунальною) часткою в статутному капіталі, розмір збитків визначається на
підставі Методики оцінки майна, затвердженої
постановою КМУ від 10.12.2003 р. № 1891
(далі — Методика № 1891);
• Якщо шкоди завдано будь-яким іншим
суб’єктам господарювання, розмір збитків
визначається шляхом проведення незалежної
оцінки відповідно до національних стандартів
оцінки.
Тобто Порядок № 116 закріплює, яким чином визначається розмір збитків, а ст. 135(3)
КЗпП — яку саме вартість (або ціну) майна
слід використовувати для визначення розміру
шкоди. Ці правила логічно поєднаються, якщо
оцінювач установить ціну майна, актуальну
в цій місцевості, що відповідатиме вимогам
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ст. 135(3) КЗпП. Як це реалізується на практиці,
розповімо нижче. Саме звіт про незалежну
оцінку підтвердить правильність ціни, використаної для визначення розміру шкоди.
За ст. 135(3) КЗпП ціна має визначатись на
день відшкодування шкоди. Це може спричинити деякі ускладнення. По-перше, якщо
використовувати дані оцінки для визначення
розміру шкоди, то відшкодування має проводитись лише після отримання документа
від оцінювача. По-друге, шкода може відшкодовуватися частинами шляхом проведення
щомісячних відрахувань із заробітної плати
працівника. Але можна розпочати процедуру
погашення боргу працівника за нанесену підприємству шкоду і в той день, коли проведено
оцінку. Однак якщо майно вкрадено та його
місцезнаходження не встановлене або воно
знищено, провести незалежну оцінку буде
неможливо. В такому разі для визначення
розміру шкоди слід використовувати ціну або
вартість утраченого майна, які зазначені у
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ст. 135(3) КЗпП, зафіксувавши їх в акті оцінки
збитків, складеному за довільною формою.
Що стосується встановлення розміру шкоди
від розкрадання або нестачі товарів і продукції
на підприємствах громадського харчування
та в комісійній торгівлі, на нашу думку, це не
потребує проведення незалежної оцінки, бо у
ст. 135(3) КЗпП цей випадок виділений окремо
та є винятком із загального правила визначення
розміру шкоди. Підіб’ємо підсумки в таблиці.

Особливості проведення
незалежної оцінки майна
Незалежна оцінка проводиться відповідно
до Закону про оцінку професійним оцінювачем — фізичною або юридичною особою за
умови наявності в них сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності (ст. 5 Закону про оцінку).
Методика оцінки майна регулюється у положеннях (національних стандартах) оцінки

Визначення розміру шкоди
Випадки
Ненавмисне завдання шкоди
(крім випадку нестачі)

Як визначати розмір шкоди
за фактичними втратами, на підставі даних
бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості
(собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням
зносу, ст. 135(3) КЗпП
Розкрадання, нестача, умисне знищення за актуальними цінами в цій місцевості на день
або умисне псування майна
відшкодування шкоди, згідно з даними незалежної
оцінки, проведеної відповідно до національних
стандартів оцінки (за умови наявності майна),
ст. 135(3) КЗпП
Розкрадання або нестача продукції
за цінами продажу (реалізації) цих товарів або
і товарів на підприємствах громадського продукції, ст. 135(3) КЗпП
харчування та в комісійній торгівлі
Розкрадання, знищення або псування,
у кратному обчисленні відповідно до Закону України «Про
нестача або втрата дорогоцінних
визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі,
організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею
металів, дорогоцінного каміння
або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння
та валютних цінностей
та валютних цінностей» від 06.06.1995 р. № 217/95-ВР
Завдання шкоди державі, територіальній відповідно до Методики № 1891
громаді або суб’єкту господарювання
з державною (комунальною) часткою
в статутному капіталі
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майна, методиках та інших нормативних актах,
затверджених КМУ або Фондом державного
майна України. Зокрема, це Національний
стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна
і майнових прав», затверджений постановою
КМУ від 10.09.2003 р. № 1440 (далі — Національний стандарт № 1), Національний
стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою КМУ від 28.10.2004 р.
№ 1442, Національний стандарт № 3 «Оцінка
цілісних майнових комплексів», затверджений
постановою КМУ від 29.11.2006 р. № 1655, і
Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових
прав інтелектуальної власності», затверджений
постановою КМУ від 03.10.2007 р. № 1185. Ці
нормативні акти є обов’язковими до виконання
оцінювачами та містять поняття ринкової вартості, принципи оцінки, методичні підходи й
особливості проведення оцінки майна залежно
від мети оцінки, вимоги до змісту звіту про
оцінку майна та порядок його рецензування.
Оцінка майна проводиться на підставі договору, який укладається у письмовій формі,
або ухвали суду про призначення експертизи
щодо оцінки майна (ст. 10–11 Закону про
оцінку). В договорі, крім майна, що підлягає
оцінці, зазначається мета, з якою проводиться
оцінка, та вид вартості майна, що підлягає
визначенню.
За результатами проведення незалежної
оцінки майна зазвичай складається звіт про
оцінку майна, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані оцінювачем процедури з оцінки майна (ст. 12 Закону
про оцінку). Акт оцінки майна складається
лише у випадках самостійного проведення
оцінки майна органом державної влади або
органом місцевого самоврядування (ст. 3 Закону про оцінку).
Договір про проведення оцінки майна є
оплатним. Розмір оплати робіт з оцінки майна
визначаються за домовленістю сторін, але він
не може бути встановлений як частка вартості
майна, що підлягає оцінці (ст. 11 Закону про
оцінку).
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Визначення збитків
за Методикою № 1891
Методика № 1891 використовується для
визначення розміру збитків у разі завдання
майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб’єкту господарювання з державною
(комунальною) часткою в статутному капіталі.
Порядку визначення розміру збитків, що
призвели до майнової шкоди, присвячені
пп. 103–110 Методики № 1891. Як і у випадку
завдання шкоди іншим суб’єктам господарювання, розмір збитків визначається шляхом
проведення незалежної оцінки. Але якщо
замовником проведення оцінки є державний
орган або орган місцевого самоврядування,
виконавець оцінки обирається на конкурсних
засадах у порядку, встановленому Положенням
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від 29.08.2011 р.
№ 1270.
Дата оцінки має визначатись з урахуванням положень ст. 225 Господарського кодексу
України, якою передбачено, що під час визначення розміру збитків ураховуються ціни, що
існували за місцем виконання зобов’язання на
день задоволення боржником у добровільному
порядку вимоги сторони, яка зазнала збитків.
Якщо ж вимогу не задоволено в добровільному
порядку, ціна визначається на день подання до
суду позову про стягнення збитків.
Рішення про розмір збитків приймається
державним органом або органом місцевого самоврядування з використанням звіту
про оцінку збитків за умови наявності позитивного висновку рецензента такого звіту
(п. 105 Методики № 1891). Рецензування звіту
про оцінку майна (або акта оцінки майна) є
обов’язковим, якщо зазначена оцінка затверджується або приймається органом державної
влади або органом місцевого самоврядування.
Згідно зі ст. 13 Закону про оцінку звіту або акт
рецензується на вимогу особи, яка використовує оцінку майна для прийняття рішень,
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оцінювачем, який має не менш ніж дворічний
досвід практичної діяльності з оцінки майна
або спеціально створеною експертною радою.
У деяких випадках оцінка проводиться самостійно державними органами приватизації
(органами, уповноваженими управляти державним майном) з використанням стандартної
методології та стандартного набору вихідних
даних. Така оцінка називається стандартизованою (п. 2 Методики № 1891).
Вона проводиться, якщо:
• немає вихідних даних, що містять інформацію про пошкоджене майно до та після його
розкрадання (нестачі, знищення, псування),
крім даних бухгалтерського обліку;
• виконавець оцінки не може особисто
оглянути пошкоджене майне, що не дає йому
змоги отримати відомості про стан майна
до та після розкрадання (нестачі, знищення,
псування);
• майнову шкоду завдано внаслідок неправомірних дій із коштами.
В такому разі збитки визначаються як балансова залишкова вартість пошкодженого
майна, збільшена на коефіцієнт, що дорівнює
добутку індексів цін виробників промислової
продукції за галузями промисловості або індексів цін на будівельно-монтажні роботи за
типами будівель і споруд, які визначаються
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Держстатом, за період із дати, на яку була визначена балансова залишкова вартість майна, до
дати оцінки збитків (п. 110 Методики № 1891).
Якщо інформації про залишкову балансову
вартість майна немає або вона дорівнює нулю,
збільшенню підлягає первісна (переоцінена)
балансова вартість такого майна, зменшена
на 50 %.
У разі завдання майнової шкоди внаслідок
неправомірних дій із коштами оцінка збитків
проводиться шляхом збільшення суми коштів
на коефіцієнт, що розраховується на підставі
встановлених НБУ облікових ставок, починаючи з дати завдання майнової шкоди до
дати оцінки.
За результатами стандартизованої оцінки
складається акт оцінки збитків за формою,
наведеною в додатках 20 і 21 до Методики
№ 1891.
Зауважимо, що Методика № 1891 застосовується для встановлення розміру збитків від
пошкодження майна конкретними підприємствами — територіальними громадами та
суб’єктами господарювання з державною або
комунальною часткою в статутному капіталі,
тобто це той самий випадок, коли законодавством установлений окремий порядок визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству
(частина четверта ст. 135(3) КЗпП).

НОРМАТИВНА БАЗА
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Постанова № 14

постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в
справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам,
організаціям їх працівниками» від 29.12.1992 р. № 14.

Закон № 217

Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству,
установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею
або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних
цінностей» від 06.06.1995 р. № 217/95-ВР.

Закон про оцінку

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III.
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Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
науковий редактор журналу «Кадровик України»

ЗВІЛЬНЕННЯ
під час відпустки
Трапляється, що під час відпустки в когось із працівників виникає
бажання або необхідність звільнитися. Згідно із законодавчими
нормами працівник може ініціювати своє звільнення як без
жодних пояснень, так і зазначивши причину. Стаття допоможе
розібратися, як звільнити працівника за його бажанням під час
або в останній день відпустки й уникнути можливих помилок

П

рацівник має право як на розірвання
трудового договору за власним бажанням, так і на щорічну відпустку. Ці права
закріплені у ст. 43 і 45 Конституції України, а
деталізовані у КЗпП і Законі про відпустки.
Відповідно до ст. 74 КЗпП кожна особа,
яка перебуває у трудових відносинах із підприємством будь-якої форми власності або
працює за трудовим договором у фізичної особи, має право на щорічну відпустку. Надання
відпустки визначеної тривалості не залежить
від строку трудового договору, режимів і
графіків роботи (ст. 2 Закону про відпустки).

Розірвання трудового договору
з ініціативи працівника
Формулювання «розірвання трудового
договору з ініціативи працівника» у будь-
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якого працівника кадрової чи бухгалтерської служби асоціюється зі звільненням за
власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП.
Разом із тим, законодавство містить ті ж
норми у ст. 39 і п. 1 частини першої ст. 36
КЗпП (за угодою сторін), якщо ініціатором
звільнення є сам працівник.

Звільнення за власним бажанням
Ініціювати звільнення за власним бажанням може кожен працівник, адже він має
право у будь-який час розірвати трудовий
договір, укладений на невизначений строк.
Обов’язковою умовою є письмове попередження роботодавця за два тижні до звільнення. В
такому разі роботодавець зобов’язаний звільнити працівника в установленому порядку.
Слід наголосити, що зазначений двотижневий строк обчислюється саме з дати
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фактичного попередження роботодавця. Дата,
вказана в заяві, може не співпадати з датою,
коли заява потрапила до роботодавця, а підтвердженням того, що працівник попередив
роботодавця про своє бажання, є резолюція
керівника підприємства. Тому саме з дати
накладення резолюції буде обчислюватися
двотижневий строк попередження.
Якщо у своїй заяві про звільнення за
власним бажанням без зазначення поважної
причини працівник просить про звільнення
до закінчення двотижневого терміну, звільняти його раніше не можна.

Звільнення з поважної причини
Законодавством визначені поважні причини, в разі виникнення яких роботодавець
зобов’язаний розірвати трудовий договір
саме в той термін, на якому наполягає працівник (частина перша ст. 38 КЗпП). До них
належать переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на
роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання
у цій місцевості, підтверджена медичним
висновком; вагітність; догляд за дитиною
до досягнення нею 14 років або дитиноюінвалідом; догляд за хворим членом сім’ї за
медичним висновком або інвалідом I групи;
вихід на пенсію; прийняття на роботу за
конкурсом, а також інші причини, поважність яких роботодавець може визначати
на свій розсуд.
Будь-яка з перелічених причин має бути
підтверджена документом:
• переїзд на нове місце проживання —
паспортом (його сторінкою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання);
• вихід на пенсію — копіями документів
для призначення пенсії або пенсійного посвідчення;
• прийняття на роботу за конкурсом —
документом про результати конкурсного
відбору.
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Працівник і роботодавець за наявності
поважних причин мають право домовитися
про будь-який строк звільнення. Таким чином, строк звільнення з поважних причин,
зазначений працівником у заяві, може бути
як меншим, так і більшим ніж два тижні.

Право працівника на відкликання
заяви про звільнення
Варто пам’ятати про право працівника
на відкликання своєї заяви про майбутнє
звільнення, а також на зміну свого рішення
та продовження роботи на підприємстві після
спливу двотижневого терміну. Відкликати
свою заяву про звільнення він може і під
час відпустки, але якщо відпустка триватиме більше, то право на відкликання він
має лише в межах двотижневого строку
попередження. Відкликання проводиться
за письмовим зверненням працівника, яке
має бути зареєстроване (на випадок трудового спору).
Працівнику надається право на продовження роботи після закінчення двотижневого
терміну за умови виходу на роботу хоча б на
день. У такому випадку роботодавець уже
не може звільнити працівника за раніше
поданою заявою. Хоча і тут законодавець
дає змогу роботодавцеві провести цю процедуру, якщо на місце працівника запрошено
іншого, якому відповідно до законодавства не
може бути відмовлено в укладенні трудового
договору. Таким випадком є, наприклад, запрошення працівника на роботу в порядку
переведення з іншого підприємства (частина
п’ята ст. 24 КЗпП).

Розірвання строкового трудового
договору
Строкові трудові договори, укладені на
підставі п. 2, 3 ст. 23 КЗпП, припиняються
за нормами ст. 39 КЗпП. Порівняно з розірванням трудового договору, укладеного на
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невизначений строк, строковий трудовий
договір може бути розірваний на вимогу
працівника лише за наявності поважних
причин, визначених у частині першій ст. 38
КЗпП і частині першій ст. 39 КЗпП. Отже,
розірвати достроково трудовий договір,
якщо немає поважних причин, визначених ст. 38 КЗпП, як і відкликати свою заяву
про звільнення за власною ініціативою, на
відміну від права на відкликання заяви за
ст. 38 КЗпП, працівник не може.

Звільнення під час відпустки
Будь-який трудовий договір за бажанням
працівника може бути розірваний як під час
відпустки, так і в її останній день, оскільки
законодавство не містить обмежень щодо
розірвання трудового договору в цей період.

Звільнення за власним бажанням
Розглянемо, як оформити звільнення
працівника за власним бажанням під час
або в останній день відпустки.
Припустимо, що працівникові надана
щорічна відпустка тривалістю 24 календарні дні з 3 до 27 серпня 2015 р. Під час
відпустки працівник подає роботодавцеві
заяву про звільнення. Зміст заяви може
бути різним:
Варіант 1: «Прошу звільнити мене за
власним бажанням з 11.08.2015 р.
08.08.2015 р.
підпис
ПІБ»
Варіант 2: «Прошу звільнити мене за
власним бажанням.
11.08.2015 р.
підпис
ПІБ»
Варіант 3: «Прошу звільнити мене за
власним бажанням із 25.08.2015 р.
11.08.2015 р.
підпис
ПІБ»
Варіант 4: «Прошу звільнити мене за
власним бажанням із 11.08.2015 р. у зв’язку з
необхідністю догляду за дитиною-інвалідом.
11.08.2015 р.
підпис
ПІБ»
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За варіантом 1 роботодавець має право
звільнити працівника як у зазначений термін,
так і через два тижні, на відміну від варіантів 2 і 3, звільнення за якими роботодавець
проводить лише 25 серпня незалежно від
перебування працівника у відпустці.
За варіантом 4 працівника необхідно
звільнити в день, про який він просить.
Зауважимо, якщо працівником не повернені товарно-матеріальні цінності, роботодавець може затримати його лише на
двотижневий термін, передбачений законодавством.
Таким чином, після надходження від
працівника, який перебуває у відпустці, заяви щодо звільнення за власним бажанням
(ст. 38, 39 КЗпП) підприємство зобов’язане
через два тижні або за наявності поважних
причин у строк, про який просить працівник,
розірвати трудовий договір шляхом видання
наказу про звільнення. Текст наказу може
бути таким:
«1. Звільнити ПІБ, посада, 11.08.2015 р. за
власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП.
2. Виплатити ПІБ компенсацію за 7 (сім)
календарних днів невикористаної щорічної
додаткової відпустки за період роботи з
22.03.2015 р. до 11.08.2015 р.».
Якщо закінчення строку попередження
припадає на святковий, вхідний або неробочий день, то за правилами ст. 241(1)
КЗпП днем його закінчення буде вважатися
перший після нього робочий день. Наприклад, якщо заява про звільнення надійшла
10 серпня, з огляду на двотижневий термін
звільнення припадає на 24 серпня, який є
святковим днем (ст. 73 КЗпП). У такому випадку звільнення слід провести 25 серпня.
Варто також пам’ятати, що за дотримання двотижневого попередження останній
день роботи буде тим самим днем тижня,
в який працівник письмово попередив про
звільнення роботодавця, тобто якщо заява
надійде у вівторок, то і звільнення відбуватиметься у вівторок, але через два тижні.
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Наприклад, якщо заява подана 13 серпня,
то звільнення має відбутися 27 серпня, а не
через 14 календарних днів, 26 серпня.
В разі звільнення працівника під час
відпустки може постати питання щодо повернення коштів, отриманих ним за час
відпустки.
Згідно зі ст. 21 Закону про відпустки
працівник їх мав отримати не пізніше ніж
за три дні до початку відпустки. І якщо на
день звільнення працівником використані дні оплачуваної відпустки наперед, до
закінчення робочого року, за який вона
надається, то підприємство має провести
відрахування із заробітної плати працівника
за дні відпустки, що були надані в рахунок
невідпрацьованої частини робочого року на
підставі ст. 22 Закону про відпустки,

Звільнення в разі роботи
за строковим договором
Як зазначалося вище, перебуваючи у
відпустці, працівник, із яким укладено строковий трудовий договір, може розірвати
його лише за наявності поважних причин.
Для цього він має подати заяву, наприклад,
такого змісту:
«Прошу звільнити мене за власним бажанням у зв’язку з переведенням чоловіка/дружини на роботу в іншу місцевість 20.08.2015 р.
17.08.2015 р.
підпис
ПІБ»
У цьому випадку звільнення проводиться
за ст. 39 КЗпП у день, визначений у заяві.
Текст наказу про звільнення може бути
таким:
«1. Звільнити ПІБ, посада, 20.08.2015 р.
у зв’язку з переведенням чоловіка/дружини
на роботу в іншу місцевість відповідно до
ст. 39 КЗпП.
2. Утримати із заробітної плати суму
відпускних за невідпрацьовані 18 (вісімнадцять) календарних днів щорічної основної
відпустки за період роботи з 14.12.2014 р.
до 20.08.2015 р.»
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Звільнення в останній день
відпустки
Звільнення за власним бажанням
На підставі ст. 3 Закону про відпустки за
бажанням працівника йому має бути надано невикористану відпустку з подальшим
звільненням. Зазвичай це прописують в
одній заяві, хоча доцільніше подавати дві
окремі. Тривалість відпустки може перевищувати двотижневий термін попередження,
тому останній день відпустки буде датою
звільнення.
Варто зауважити, що оформлюючи заяву
про звільнення, працівнику бажано зазначати конкретну дату звільнення, яка буде
останнім днем трудових відносин.
Підтвердженням того, що заяви мають
бути окремими є, зокрема, видання на їх
підставі двох окремих наказів: про надання
відпустки і про звільнення. Згідно із наказом
Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності державних
органів та органів місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів»
від 12.04.2012 р. № 578/5 ці накази мають
різний термін зберігання. Крім того ці накази
реєструються в різних журналах і формуються
в окремі папки, а для оформлення наказу підставою, як правило, є оригінал документа.
Зміст заяв про надання відпустки і
звільнення може бути таким:
• про надання відпустки:
«Прошу надати мені додаткову відпустку як матері, яка має двох дітей віком до
15 років, з 10.08.2015 р.
04.08.2015 р.
підпис
ПІБ»
• про звільнення:
«Прошу звільнити мене за власним бажанням в останній день відпустки, 19.08.2015 р.
04.08.2015 р.
підпис
ПІБ»
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На підставі наданих заяв мають бути видані два накази з таким формулюванням:
• про надання відпустки:
«Надати ПІБ, посада, додаткову відпустку
як матері, яка має двох дітей віком до 15 років, за 2015 р., тривалістю 10 календарних
днів із 10 до 19 серпня 2015 р.»
• про звільнення:
«1. Звільнити ПІБ, посада, 19.08.2015 р. за
власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП.
2. Виплатити ПІБ компенсацію за 20
(двадцять) календарних днів невикористаної щорічної відпустки за період роботи з
13.11.2014 р. до 19.08.2015 р.».

Звільнення в разі роботи
за строковим договором
У разі виникнення поважних причин працівник, з яким укладено строковий трудовий
договір, може звільнитися під час відпустки
до закінчення дії договору. Таке звільнення
не суперечить чинному законодавству. Наприклад, дія строкового трудового договору
закінчується 31.12.2015 р., а щорічна відпустка тривалістю 24 календарні дні, на яку
працівник має право, надана з 17 серпня до 10
вересня 2015 р. Під час відпустки працівник
вступив до вищого навчального закладу та
йому необхідно розірвати строковий трудовий
договір. У такій ситуації зміст заяв і наказів
може бути таким.
На надання щорічної відпустки:
• заява:
«Прошу надати мені щорічну основну
відпустку тривалістю 24 календарні дні з
17.08.2015 р.
07.08.2015 р.
підпис
ПІБ»
• наказ:
«Надати ПІБ, посада, щорічну основну
відпустку тривалістю 24 календарні дні за
період роботи з 01.01.2015 до 31.12.2015 р.,
з 17 серпня до 10 вересня 2015 р.».
На звільнення:
• заява:
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«Прошу звільнити мене за власним бажанням 31.08.2015 р.
31.08.2015 р.
підпис
ПІБ».
• наказ:
«Звільнити ПІБ, посада, 31.08.2015 р. у
зв’язку із зарахуванням до вищого навчального
закладу відповідно до ст. 39 КЗпП».
Звільнення оформляється наказом роботодавця, копія якого на вимогу працівника має
бути йому надана. В табелі обліку використання робочого часу типової форми № П-5,
день звільнення працівника позначається як
день перебування його у відпустці.

Остаточній розрахунок
На підставі ст. 47 КЗпП роботодавець
зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку
та провести з ним остаточний розрахунок.
Зокрема, виплачується заробітна плата та
грошова компенсація за всі невикористані
ним дні щорічної відпустки, а також додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 83
КЗпП, ст. 24 Закону про відпустки). Оскільки час
відпустки працівника зараховується до стажу
роботи, що дає право на щорічні відпустки, то
період перебування працівника у відпустці
необхідно врахувати до дня звільнення включно.
За нормами Інструкції про порядок ведення трудових книжок записи в трудову книжку
про звільнення вносяться роботодавцем у
день звільнення та мають точно відповідати тексту наказу. Наприклад: «Звільнено за
власним бажанням у зв’язку із встановленням
інвалідності, ст. 38 КЗпП».
Оскільки працівник, перебуваючи у відпустці, відсутній на роботі та трудову книжку в день
звільнення отримати не зможе, роботодавець
має надіслати йому поштове повідомлення
про необхідність її отримання. Нагадаємо,
що пересилання трудової книжки поштою з
доставкою на зазначену адресу допускається
тільки за письмовою згодою працівника.
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Сегодня в рубрике:

Изменение существенных
условий труда
c. 31

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

ИЗМЕНЕНИЕ
существенных условий
труда

Изменение существенных условий труда — одно из наиболее
широко принимаемых решений в практике экономической и
кадровой работы. Это также одно из решений, нормативная
база которого недостаточно детализирована. Как определять нормативные причины этих изменений и правильно их
документировать — читайте в статье
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Законодательное регулирование
Изменение существенных условий труда
законодательно регулируется частью третьей
ст. 32 КЗоТ, которой предусмотрено, что в
связи с изменениями в организации производства и труда допускается изменение
существенных условий труда при продолжении работы по той же специальности,
квалификации или должности. Об изменении
существенных условий труда — систем и
размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлении или отмене неполного
рабочего времени, совмещении профессий,
изменении разрядов и наименования должностей и других работник должен быть
поставлен в известность не позднее, чем
за два месяца.
Частью четвертой ст. 32 КЗоТ установлено,
что если прежние существенные условия
труда не могут быть сохранены, а работник
не согласен на продолжение работы в новых
условиях, то трудовой договор прекращается
по п. 6 ст. 36 КЗоТ.
Сразу заметим, что изменения организации
производства и труда, как одной из функций
управления предприятием — исключительное
полномочие работодателя. Это следует из п. 1
ст. 65 Хозяйственного кодекса Украины (ХКУ),
которым предусмотрено, что предприятие
управляется согласно его учредительным
документам на основе совмещения прав
собственника относительно хозяйственного
использования своего имущества и участия
в управлении трудового коллектива.
Ряд изменений в организации труда (в
нормировании, системах оплаты и улучшении условий труда, установлении режима
работы) — право предприятия, реализуемое
трудовым коллективом, работодателем самостоятельно или по согласованию с профсоюзным органом. Полномочия профсоюзного
органа в этих изменениях регулируются
ст. 247 КЗоТ. Также заметим, что организация производства и труда изменяются для
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структурных подразделений и отдельных
профессий (должностей) без персонализации работников.
Предстоящее в связи с этим изменение
существенных условий труда определяется в
трудовых правоотношениях в момент предупреждения об этом работника. Это предотвращает нарушение права гражданина на
свободный выбор работы, предусмотренного
ст. 43 Конституции Украины.
Изменение существенных условий труда
не влияет на содержание трудового договора,
так как допускается изменения при продолжении работы по той же специальности,
квалификации или должности.
Работодатель не имеет права без согласия
работника изменять существенные условия
труда, если нет изменений в организации
производства и труда. Поэтому очень важно
четкое определение таких изменений. Оно
дано в постановлении Пленума Верховного
Суда Украины «О практике рассмотрения
судами трудовых споров» от 06.11.1992 г. № 9.
В п. 10 этого постановления разъясняется,
что изменения в организации производства
и труда — это рационализация рабочих мест,
введение новых форм организации труда,
в т. ч. переход на бригадную форму организации труда и наоборот, внедрение передовых
методов, технологий и т. п. Но, как видим,
приведенные в этом постановлении изменения в организации производства и труда
определены далеко не полностью.
Рассмотрим это более подробно.

Изменения в организации
производства и труда
Изменения в организации производства
всегда предполагают изменения организации
труда. Изменения в организации труда могут
быть самодостаточными для изменения существенных условий труда и без изменений
в организации производства.
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Уточним базовые изменения в организации производства и труда, а также в организации труда, при которых в соответствии со
ст. 32 КЗоТ допускаются изменения существенных условий труда.
Изменения в организации производства и труда складываются по факторам:
• степени технического оснащения с
применением таких процессов:
— ручных (например, слесарные ремонтные работы);
— машинно-ручных (связанных с применением машин с обязательным участием
исполнителя);
— машинных (например, перемещение
грузов с применением транспортирующих
машин и механизмов);
— аппаратурных (с применением специальных машин и механизмов, в которых
изменяется структура вещества предмета
труда или одно вещество превращается в
другое — например, сушка зерна на стационарных зерносушилках);
• продолжительности производственного
цикла (чем короче цикл за счет сокращения
интервалов в прерывном процессе, тем меньше незавершенное производство и быстрее
оборачиваемость оборотных средств);
• выбора эффективного типа производства:
— единичного (например, изготовление
деталей машин и механизмов в ремонтных
цехах при предприятиях);
— серийного (продукция изготавливается
партиями, выпускаемыми периодически);
— массового (предприятие вырабатывает
постоянный ассортимент продукции);
• совершенствования организационной
структуры производства (изменение состава
производственных участков).
Характер изменений в организации производства в основном зависит от изменений
в объемах реализации продукции и услуг.
Изменения в организации труда происходят по таким направлениям:

• разделение и кооперация труда (индивидуальные и бригадные формы организации труда, совмещение профессий, расширение многостаночного и многоагрегатного
обслуживания, синхронизации деятельности
подразделений и исполнителей);
• рационализация трудового процесса, введение эффективных приемов и методов труда;
• нормирование труда;
• улучшение условий труда (устранение
производственных вредностей, применение
рациональных режимов труда и отдыха,
в т. ч. с введением суммированного учета
рабочего времени);
• совершенствование форм управления
предприятием и участком (рационализация
структуры управления производством, уточнение положений о структурных подразделениях, должностных и рабочих инструкций);
• приведение элементов организации
труда к нормативным положениям (к примеру, к Классификатору профессий, Справочнику квалификационных характеристик
профессий работников).
Форма организации труда всегда вторична по отношению к организации производства.
Сокращение численности или штата
работников как изменение в организации
производства и труда, нормативный случай
расторжения трудового договора по инициативе
работодателя согласно п. 1 ст. 40 КЗоТ — обобщающая причина изменения существенных
условий труда, допускаемых частью третьей
ст. 32 КЗоТ. На это обращается внимание в абзаце втором п. 25 комментария к ст. 32 КЗоТ. А
снижение объемов производства — основная
причина таких сокращений.
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производства и труда рассмотрим на примерах, предполагающих ухудшение этих
условий или необходимость приспособления
к ним конкретного работника. Среди многих

сочетаний таких изменений эти примеры
подобраны как ориентировочные подходы
для принятия соответствующих практических решений.

ПРИМЕР 1

Изменение систем оплаты труда
В связи с повышением объема производства и введением на производственном участке
вместо почасовой сдельной системы оплаты труда (это изменение в организации труда)
конкретному работнику устанавливается вместо почасовой сдельная оплата труда (это
изменение существенных условий труда). У работника возможно повышение размера заработной платы. Но при невыполнении норм выработки (не по вине и по вине работника)
также возможно и снижение размера заработной платы (ст. 111 КЗоТ).

ПРИМЕР 2

Изменение размеров оплаты труда
В связи со снижением объема производства и сокращением численности работников на производственном участке введена повременная система оплаты труда вместо
сдельной. У работника возможно снижение заработной платы.
Целесообразно рассмотреть и пример снижения размеров оплаты труда, которое не будет
изменением существенных условий труда, регулируемых ст. 32 КЗоТ: в связи с финансовыми
затруднениями внесены изменения в коллективный договор предприятия и снижены на 30 %
размеры тарифных ставок (должностных окладов) всех работников предприятия. Здесь нет
изменений существенных условий труда в связи с изменениями в организации производства
и труда. Но требуется соблюдение нормы ст. 103 КЗоТ: о новых или изменении действующих
условий оплаты труда в сторону ухудшения работодатель должен уведомить работника не
позднее, чем за два месяца до их введения или изменения. Предупреждение такое же, как
и предусмотренное ст. 32 КЗоТ, но нормативная причина предупреждения другая.

ПРИМЕР 3

Изменение льгот
В результате механизации технологических процессов на производственном участке
сокращена численность работников.
Это изменение в организации производства и труда. В результате работник перемещен в другое структурное подразделение согласно норме части второй ст. 32 КЗоТ
в пределах специальности, квалификации или должности, обусловленных трудовым
договором. Но на новом месте работы нет вредных условий труда и связанных с ними
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ПРИМЕР 3

льгот (дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, повышенная оплата труда),
т. е. изменены существенные условия труда.
Изменение (сокращение, отмена) льгот по коллективному договору — это отдельный
порядок регулирования изменения существенных условий труда.

Изменение режима работы

Установление или отмена
неполного рабочего времени

Изменение режима работы структурного подразделения включает изменение
любого из таких условий производственной
деятельности: количества рабочих смен в
сутках, длительности смены, прерывности
или непрерывности работы, длительности
и времени перерывов в течение рабочей
смены и более продолжительных периодов,
чередовании времени работы и отдыха на
протяжении рабочей смены, недели, месяца, года. При изменении режима работы
может изменяться и режим учета рабочего
времени — с поденного на суммированный
и наоборот. Соответственно изменяется
режим работы конкретного работника.

Согласно ст. 56 КЗоТ по соглашению
между работником и работодателем может
устанавливаться как при приеме на работу,
так и впоследствии неполный рабочий день
или неполная рабочая неделя.
Если нет изменения в организации производства и труда, работодатель не имеет
права без соглашения сторон устанавливать
или отменять неполное рабочее время для
конкретных работников. Но работодатель
имеет право устанавливать или отменять
неполное рабочее время для всего предприятия, структурного подразделения, отдельной
группы работников в порядке изменений

ПРИМЕР 4

Изменение режима работы
Структурное подразделение в связи с производственной необходимостью переводится
с двухсменного на трехсменный режим работы. У работника изменяются существенные
условия труда — режим труда и отдыха.

ПРИМЕР 5

Установление неполного рабочего времени
В связи со снижением объема производства установлена неполная рабочая неделя
для структурного подразделения. И в результате устанавливается неполная рабочая неделя для всех работников этого структурного подразделения.

ZP_8_2015 copy1.indd 35

24.07.2015 14:04:50

36

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

в организации производства и труда. При
таких изменениях возможно установление
или отмена неполного рабочего времени
для конкретных работников.

профессий выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, расширение
зоны обслуживания, увеличение объема
выполняемой работы.

Совмещение профессий

Изменение разрядов

Установление или отмена совмещения
профессий (выполнение обязанностей за
пределами трудовой функции по тарифноквалификационным характеристикам) законодательными нормами не регулируется
(ст. 105 КЗоТ регулирует только вопросы
оплаты труда при совмещении профессий).
Поэтому, если нет заявления работника с
просьбой о совмещении профессии, то при
необходимости работодатель имеет право
издавать приказ о совмещении профессий и
в соответствии со ст. 32 КЗоТ предупреждать
работника о таком изменении существенных
условий труда.
И общее условие для этого изменения:
совмещаемая должность или профессия в
штатном расписании остаются вакантными.
В таком же порядке могут устанавливаться
или отменяться как подобные совмещению

Повышение квалификационных разрядов
рабочих регулируется частью четвертой ст. 96
КЗоТ. Приведение разрядов для оплаты труда
к утвержденным разрядам работ — основной
вид изменения организации производства
и труда в случаях изменения разрядов как
существенных условий труда.
Право работодателю в связи с изменениями
в организации производства и труда изменять
разряд поручаемой работы предоставляется
по специальному правилу части третьей ст.
32 КЗоТ. И это не понижение квалификационного разряда, присвоенного рабочему в установленном порядке. И не перевод на другую
работу. Это решение работодателя не ранее,
чем через два месяца после предупреждения
скорректировать сложившуюся оплату труда
работника на оплату за выполняемую работу,
тарифицируемую по более низкому разряду.

ПРИМЕР 6

Совмещение профессий
С целью оптимизации численности рабочих на рабочем месте определенной профессии
в порядке изменения в организации производства и труда вводится совмещение другой
смежной профессии. Работник определенной профессии предупреждается об изменении
существенных условий труда.

ПРИМЕР 7

Приведение оплаты труда к утвержденному уровню тарификации работ
На предприятии в порядке изменений в организации производства и труда некорректно
установленный уровень оплаты труда рабочих приводится в соответствие с утвержденным
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ПРИМЕР 7

уровнем тарификации работ. При этом исключаются из штатного расписания, к примеру,
две единицы слесарей-ремонтников пятого разряда и вводятся в штатное расписание две
единицы слесарей-ремонтников четвертого разряда. Конкретные рабочие предупреждаются о снижении при оплате труда разрядов с пятого на четвертый. Никаких записей в
трудовую книжку о квалификационных разрядах не делается.

ПРИМЕР 8

Приведение квалификации рабочего к действующему законодательству
На предприятии общественного питания по утратившему силу Выпуску 55 ЕТКС
пекарю присвоен четвертый разряд. А должностные обязанности пекаря соответствуют
квалификационной характеристике пекаря третьего разряда, предусмотренной в разделе
«Торговля и общественное питание» Выпуска 65 СКХПР, являющегося действующим
законодательным нормативным актом. Законодательство о труде в соответствии со
ст. 141 КЗоТ работодатель обязан соблюдать. На это нарушение тарифно-квалификационных соответствий могло быть указано, к примеру, контролирующим органом (а
могло быть выявлено и в результате самопроверки на предприятии). И здесь снижение
разряда рабочему по норме части третьей ст. 32 КЗоТ — это не пересмотр в сторону
снижения квалификационной категории работника, а определение квалификации рабочего в новых уровневых позициях, соответствующих действующему законодательству о
труде, т. е. в этом случае разряд работнику снижается без снижения его квалификации.
Организовывается не столько тарифно-квалификационное соответствие, сколько правомерная оплата постоянной работы по новому разряду. В этом случае согласно приказу
о введении изменений существенных условий труда (изменении квалификационного
разряда рабочему) делается соответствующая запись в трудовой книжке со ссылкой на
часть третью ст. 32 КЗоТ.

Изменение наименования
должностей
Изменение наименования должности
(или рабочей профессии) не может согласно части третьей ст. 32 КЗоТ предполагать
изменение трудовой функции работника
(этот случай регулируется частью первой
ст. 32 КЗоТ — переводом на другую работу).
Изменение наименования должности
(профессии) как существенных условий труда
конкретного работника возможно при таком
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изменении в организации производства и
труда как приведение штатного расписания
юридического лица в соответствие с Классификатором профессий.

Другие изменения
Слово «и другие», употребляемое в конце
перечня части третьей ст. 32 КЗоТ, нужно
толковать так, что под ним понимаются
явления, подобные тем, которые приводятся
в перечне.
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ПРИМЕР 9

Переименование должности
Классификатором профессий ДК 003:2010 с учетом изменения № 1 от 16.08.2012 г.
предусмотрено профессиональное наименование работы «Инженер по техническому надзору (строительство)» с кодом КП 2142.2, а на предприятии эта работа еще по-старому
именуется «Инженер по надзору за строительством» с тем же кодом КП. В порядке
изменения в организации труда (приведение штатного расписания в соответствие с
наименованием работы по Классификатору профессий) из штатного расписания исключается устаревшее наименование работы и вводится новое с предупреждением об этом
работника, замещающего эту должность. Так у работника соответственно изменяются
существенные условия его труда.
Если штатное расписание составлено правильно (в соответствии с Классификатором
профессий), то исправление отдельной ошибки в наименовании должности не будет рассматриваться как изменение существенных условий труда (нет изменения в организации
производства и труда). В этом случае работника не нужно уведомлять за два месяца
об исправлении записи ведомостей о работе в трудовой книжке. Работника просто необходимо ознакомить под подпись в личной карточке, в которой должна повториться
соответствующая запись из трудовой книжки (вкладыша).
Приведение наименования должности (профессии) в соответствие с Классификатором
профессий не единственная причина, по которой изменяется наименование должности
(профессии). В соответствии с Приложением В к ДК 003:2010 (примечание 2) наименования профессий могут быть расширены по потребности пользователя терминами
и словами, уточняющими место работы, выполняемую работу, сферу деятельности при
условии соблюдения лаконичности изложения.

ПРИМЕР 10

Переименование отдела
В порядке изменения организации труда при совершенствовании структуры управления
предприятием отдел информационных технологий без изменения положения об отделе
переименовывается в отдел информационно-коммуникационных технологий. И соответственно в штатном расписании вместо должности начальника отдела информационных
технологий вводится должность начальника отдела информационно-коммуникационных
технологий. У работника, замещающего начальника отдела информационных технологий,
без изменения должностных обязанностей изменяется наименование должности, т. е.
существенные условия труда.
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ПРИМЕР 10

Установление квалификационных требований
Квалификационная характеристика профессии плотника определена выпуском 64
СКХПР «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Строительство
метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения», утвержденного приказом Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной
политики Украины от 21.02.2000 г. № 32. Выпуск 64 СКХПР заменил выпуск 70 ЕТКС. На
предприятии рабочая инструкция плотника утверждена, к примеру, до 21.02.2000 г. Есть
необходимость в порядке изменения организации труда привести рабочую инструкцию в
соответствие с выпуском 64 СКХПР. В связи с этим изменяются существенные условия
труда конкретного работника — в его должностную инструкцию вводится новый раздел
«Квалификационные требования». И если работник по квалификационному уровню и
опыту работы не соответствует квалификационным требованиям, то только это не может
в дальнейшем быть нормативной причиной расторжения с ним трудового договора по
п. 2 ст. 40 КЗоТ в связи с обнаружившимся несоответствием работника выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, препятствующей продолжению данной
работы. Объективной причиной увольнения может быть некачественное выполнение работ
и ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей. Но при этом новые существенные
условия труда (квалификационные требования) стимулируют работника к повышению
своего профессионального квалификационного уровня.

Например, изменением в организации
труда также может быть сокращение педагогической нагрузки работников учебных
заведений, введение контрактной формы
трудового договора (если это допускается
законом), заключение с работником договора
о полной материальной ответственности
(п. 1 ст. 134 КЗоТ).
В таком ключе к другим изменениям можно
отнести и дополнение рабочей инструкции
разделом «Квалификационные требования».
Таким разделом рабочая инструкция дополняется, если в Классификатор профессий по
профессиональному наименованию работы
вносится номер нового выпуска национального Справочника квалификационных характеристик профессий работников (СКХПР)
вместо выпуска ЕТКС СССР (выпуски ЕТКС
не предусматривали для рабочей инструкции
раздела «Квалификационные требования»).
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Документальный порядок
введения
Исходя из нормативных требований,
уточним документальный порядок введения
существенных условий труда, т. е. определим
необходимые управленческие действия и их
последовательность.
Шаг 1. Издание приказа о внесении изменений в организацию производства и труда
(приложение 1). Приказ обосновывается
информационным документом — докладной
запиской должностного лица.
Приведенный в приложении 1 образец
приказа по изменению системы оплаты
труда — только один из многочисленных
образцов приказов о внесении изменений
в организацию производства и труда. Другие приказы о таких изменениях могут согласовываться с профсоюзным комитетом,
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иметь иные формулировки изменений, а
также необходимые приложения к приказу
с характеристикой изменений (к примеру,
утвержденные сдельные расценки, графики
сменности и др.).
А общее для этих приказов — распорядительный пункт с предупреждением конкретного работника о том, что в результате
изменений в организации производства и
труда не ранее, чем через два месяца после
предупреждения существенные условия их
труда будут изменены. Работникам предлагается заявить письменно об их согласии или
отказе работать в новых условиях. Отделу
кадров поручается ознакомить работников
под подпись с предстоящими изменениями
существенных условий труда.
Двухмесячный срок предупреждения
работника, как и в других аналогичных
законодательных нормах, исчисляется со
следующего дня после предупреждения. Действующее законодательство не предусматривает исключения из срока предупреждения
времени пребывания работника в отпуске,
периода временной нетрудоспособности или
отсутствия работника по другим причинам.

Если в приказе о внесении изменений в
организацию производства и труда работники не предупреждены о предстоящем
изменении существенных условий труда, то
на основании приказа они могут предупреждаться об этом специальным официальным
уведомлением.
Шаг 2. Получение в течение двух месяцев
от соответствующих работников письменных
заявлений о согласии продолжать работу после изменения существенных условий труда
или отказаться от этого (приложение 2). В
заявлении может быть согласие о работе в
новых условиях и до истечения двухмесячного срока предупреждения.
Шаг 3. Издание приказа о введении существенных условий труда для работников,
согласившихся работать в новых условиях
(приложение 3).
На основании этого приказа при изменении квалификационного разряда или
наименования должности делается соответствующая запись в трудовой книжке.
Если работник отказался продолжить
работу в новых условиях, то издается приказ
об увольнении работника по п. 6 ст. 36 КЗоТ.

Приложение 1
Образец приказа об изменении в организации производства и труда
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
16.02.2015

г. Запорожье

№ 12-ОД

Об изменении в организации производства и труда
На производственном участке хлебоприемной деятельности в связи с уменьшением объемов зерна, подлежащего сушке, сдельная оплата труда с мая 2015 г. не
целесообразна.
С учетом изложенного, руководствуясь нормами части третьей и четвертой ст. 32
КЗоТ,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15.05.2015 г. изменение в организации производства и труда — на
производственном участке хлебоприемной деятельности вместо сдельной системы
оплаты труда на сушке зерна ввести повременную систему оплаты.
2. Старшему инспектору по кадрам Сидоренко В. К.:
2.1. Известить в трехдневный срок под подпись Петрова Г. П., занятого сушкой
зерна аппаратчика обработки зерна 5-го разряда, о предстоящем с 15.05.2015 г.
изменении существенных условий труда, изменении системы оплаты труда.
2.2. Поставить в известность Петрова Г. П. о том, что при несогласии продолжать
работу в новых условиях трудовой договор с ним в соответствии с частью четвертой
ст. 32 КЗоТ будет прекращен по п. 6 ст. 36 КЗоТ.
2.3. Предложить Петрову Г. П. в течение двух месяцев со дня предупреждения
подать письменное заявление о согласии продолжить работу в новых условиях или
об отказе от этого.
3. Контроль за выполнением этого приказа возложить на главного экономиста
предприятия Голуб Т. П.
Основание:
Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 13.02.2015 с проектом
приказа об изменении в организации производства и труда.
Председатель правления

Козак

Визы
С приказом ознакомлен:
Аппаратчик обработки зерна 5-го разряда
17.02.2015

Д. И. Козак

Петров

(Г. П. Петров)

К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)
Приложение 2
Образец заявления работника о согласии продолжить работу после
изменения существенных условий труда.
Председателю правления ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
аппаратчика обработки зерна 5-го разряда Петрова Г. П.
Заявление
Я согласен по окончании срока предупреждения продолжить работу после введения повременной оплаты труда вместо сдельной.
19.02.2015
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Приложение 3
Схема приказа о введении изменений существенных условий труда
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
12.05.2015

г. Запорожье

№ 47-ОД

Об изменении существенных условий труда
Согласно приказу по предприятию от 16.02.2015 г. № 12-ОД на производственном участке хлебоприемной деятельности на сушке зерна с 15.05.2015 г. вместо
сдельной введена повременная система оплаты труда. Истек двухмесячный срок
предупреждения об этом аппаратчика обработки зерна 5-го разряда Петрова Г. П.
С учетом изложенного, в связи с изменением в организации производства и труда,
руководствуясь нормой части третьей ст. 32 КЗоТ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
С 15.05.2015 г. изменить аппаратчику обработки зерна 5-го разряда Петрову Г. П.
существенные условия труда — ввести повременную вместо сдельной системы
оплаты труда.
Основания:
1. Заявление Петрова Г. П. от 19.02.2015.
2. Докладная записка старшего инспектора по кадрам Сидоренко В. К. от 11.05.2015
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Визы
С приказом ознакомлены:
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 17.06.2015 р. № 413
Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі
та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу
Відповідно до частини третьої статті 24
Кодексу законів про працю України Кабінет
Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити, що повідомлення про прийняття
працівника на роботу подається власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною
особою до територіальних органів Державної
фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за формою
згідно з додатком до початку роботи працівника
за укладеним трудовим договором одним із
таких способів:
Прем’єр-міністр України
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засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та
електронного підпису;
на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
на паперових носіях, якщо трудові договори
укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Інформація, що міститься у повідомленні про
прийняття працівника на роботу, вноситься до
реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування».
А. ЯЦЕНЮК
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4. Категорія
особи*

5. Реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та номер
паспорта**

М . Р

Р

Р

13. Головний бухгалтер

МП (за наявності)

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта**)

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта **)

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

9. Дата початку роботи

11. Кількість заповнених рядків на аркуші

8. Дата видання наказу
або розпорядження про
прийняття на роботу
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12. Керівник

Р

7. Номер
наказу
або розпорядження
про прийняття на
роботу

скасовуюче

* Категорія особи: 1 — наймані працівники з трудовою книжкою; 2 — наймані працівники без трудової книжки.
** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Д . М

6. Прізвище, ім’я, по батькові
застрахованої особи

10. Дата формування повідомлення у страхувальника Д
________________

6

5

4

3

2

1

3. Порядковий
номер

2. Тип: початкове

(найменування /прізвище, ім’я та по батькові страхувальника)

1. Код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта**

ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття працівника на роботу

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17.06.2015 р. № 413
№ аркуша повідомлення _____________
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ОПЛАТА ТРУДА
Сегодня в рубрике:
Индексация денежных
доходов

c. 45

Средняя зарплата для отпусков
и командировок: определяем
c. 48
расчетный период
Платить ли за уборку туалетов
в каникулярное время
c. 52
Командировка в выходной:
оплата труда
c. 54
Среднедневная или среднечасовая заработная плата c. 57

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 серпні 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.
Відповідно до Порядку та даних Держстату
України про величину ІСЦ за звітний місяць ве-

личина приросту ІСЦ для проведення індексації
в липні-серпні 2015 р. наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в липні-серпні 2015 р.
Місяці
Базові
місяці
липень
серпень
У разі підвищення доходів, тобто якщо
базовими місяцями були
у 2014 р.
січень
74,6
74,6
лютий
73,6
73,6
березень
69,8
69,8
квітень
64,4
64,4
травень
58,4
58,4
червень
56,9
56,9
липень
56,2
56,2
серпень
55,0
55,0
вересень
50,6
50,6
жовтень
47,1
47,1
листопад
44,4
44,4
грудень
40,1
40,1
у 2015 р.
січень
35,9
35,9
лютий
29,1
29,1
березень
16,5
16,5
квітень
2,2
2,2
травень
—
—
червень
—
—
липень
—
—

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

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

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2014

100,2

100,6

102,2

103,3

103,8

101,0

100,4

100,8

102,9

102,4

101,9

103,0

2015

103,1

105,3

110,8

114,0

102,2

100,4
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Обчислення суми індексації грошових доходів населення
В разі підвищення заробітної плати працівників у січні 2014 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації доходів у липні 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 1,022 100 – 100 = 74,6 %,
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);
1,031 — ІСЦ за січень 2015 р. (103,1 100),
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).
1,022 — ІСЦ за травень 2015 р. (102,2 100).
ІСЦ за червень 2015 р. становив 100,4 %, тобто не перевищив поріг індексації (101 %),
тому в серпні 2015 р. суми індексації нараховуються в такому ж розмірі, що й у липні 2015 р.
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 липні 2015 р. становить 74,6 % (174,6 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 908,63 грн (1218 74,6 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 3608,63 грн (2700 + 908,63).
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.
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
консультант журналу «Заработная плата»

СЕРЕДНЯ
зарплата для
відпусток та
відряджень: визначаємо
розрахунковий період
Журналом «Заработная плата» було проведено вебінар на тему
«Середня зарплата для відпусток та відряджень: визначаємо
розрахунковий період», під час якого учасники мали змогу не
тільки прослухати інформацію на цю тему, але й поставити
свої запитання й отримати відповіді. Найбільш поширені запитання та відповіді на них читайте далі

Директор працює годину на тиждень, через те що на підприємстві
немає замовлень. Його було відправлено у відрядження. Як йому правильно
розрахувати середню заробітну плату?
Період перебування у відрядженні є
робочим часом працівника, за який
має виплачуватися заробітна плата
згідно з умовами трудового або колективного договору, розмір такої оплати праці не
може бути нижчим середнього заробітку
(ст. 112 КЗпП). Для цього слід визначити середньоденний заробіток працівника
за два останні місяці, помножити його на
кількість днів відрядження та порівняти
результат із сумою заробітку, нарахованого
за дні відрядження. Якщо заробітна плата,
розрахована за умовами трудового або ко-
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лективного договору, за час відрядження
вища від середнього заробітку за дні відрядження, працівникові слід виплатити за час
відрядження заробітну плату, а якщо вищим
є середній заробіток — провести доплату до
рівня середнього заробітку.
У всіх випадках збереження середньої
заробітної плати окрім збереження середнього заробітку для оплати часу відпусток,
середньомісячна заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за останні два
календарних місяці роботи, що передують
місяцю, в якому працівника направлено у
відрядження (абзац третій п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100; далі — Порядок № 100).
Із запитання слідує, що працівник у розрахунковому періоді працював лише день
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на тиждень. Отже, виходячи саме з цих
виплат і необхідно розраховувати середню
заробітну плату працівнику для порівняння. З розрахункового періоду виключаємо
роботу в режимі неповного робочого тижня
(див. приклад).
Працівника прийнято на роботу
15.10.2014 р., із 21.10.2014 р. на
підприємстві почався простій (не
з вини працівника), який тривав
до 31.05.2015 р. Працівник звільняється
02.06.2015 р. Як правильно розрахувати
середню заробітну плату за дні невикористаної відпустки?
Середня заробітна плата для виплати
компенсації за невикористані відпустки обчислюється, виходячи з виплат
за останні 12 календарних місяців роботи,
що передують місяцю виплати компенсації
(абзац перший п. 2 Порядку № 100).
Працівникові, який пропрацював на підприємстві менше року, середня заробітна
плата обчислюється, виходячи з виплат за
фактичний час роботи, тобто з першого числа
місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація (абзац другий п. 2 Порядку № 100)
Абзацом шостим п. 2 Порядку № 100
встановлено, що час, протягом якого пра-
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цівник відповідно до чинного законодавства
або з інших поважних причин не працював
і за ним не зберігалась заробітна плата чи
зберігалась частково, виключається з розрахункового періоду.
З цього слідує, що до розрахункового
періоду не включається час простою не
з вини працівника, коли за ним частково зберігалась заробітна плата в розмірі
2/3 тарифної ставки (див. лист Міністерства
праці та соціальної політики України від
20.12.2007 р. № 929/13/84-07).
Враховуючи вищезазначене, у працівника немає розрахункового періоду. В такому
випадку середню заробітну плату слід розраховувати, виходячи з окладу на підставі
абзацу третього п. 4 Порядку № 100.
Працівник демобілізувався, вийшов на роботу та надав заяву на
відпустку. Як розрахувати середню
зарплату для оплати відпускних, якщо в
розрахунковому періоді працівника було
мобілізовано та йому нараховувалася
середня заробітна плата?
Згідно з абзацом четвертим п. 3 Порядку № 100 в разі обчислення середньої
заробітної плати для оплати за час
щорічної відпустки, до фактичного заробітку
включаються виплати за час, протягом якого

ПРИКЛАД

Розрахунок середньої заробітної плати, якщо відпрацьовано неповний місяць
Працівника направляють у відрядження 22.06.2015 р. на п’ять днів. Розрахунковим
періодом буде квітень-травень 2015 р. За графіком робочими днями у квітні були 3, 10,
17, 24, у травні — 8, 15, 27, 29. За квітень заробітна плата становила 2000,00 грн, за
травень — також 2000,00 грн.
Визначаємо середньоденну заробітну плату:
(2000,00 грн + 2000,00 грн ) (4 роб. дн. + 4 роб. дн.) = 500,00 грн.
Визначаємо середню заробітну плату за час службового відрядження, з якою слід порівнювати нарахований заробіток за час відрядження:
500,00 грн 5 дн. = 2500,00 грн.
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працівнику зберігається середній заробіток
(за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків,
службового відрядження тощо), та допомога
по тимчасовій непрацездатності. З цього слідує, що у 12-місячний розрахунковий період
враховується час, протягом якого працівника
було мобілізовано (час військової служби в
особливий період.)
Тобто дні перебування працівника на
військовій службі й середня заробітна плата включаються в розрахунковий період
повністю
Працівника поновлено на роботі за
рішенням суду в лютому 2015 р. із
частковою компенсацією середнього заробітку за час вимушеного прогулу. У
червні 2015 р. працівник звільняється. Яким
буде розрахунковий період для розрахунку
компенсації за невикористану відпустку?
Середня заробітна плата для виплати
компенсації за невикористані відпустки обчислюється, виходячи з виплат
за останні 12 календарних місяців роботи,
що передують місяцю виплати компенсації
(абзац перший п. 2 Порядку № 100).
За абзацом четвертим п. 3 Порядку № 100
в разі обчислення середньої заробітної плати для оплати за час щорічної відпустки, до
фактичного заробітку включаються виплати
за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої
щорічної відпустки, виконання державних і
громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога по тимчасовій
непрацездатності. З цього слідує, що у 12-місячний розрахунковий період враховуються
час і виплати за вимушений прогул (через
незаконне звільнення)
Якщо працівників переведено на
скорочений робочий день, як визначати період для відпустки?
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Насамперед зауважимо, що слід розрізняти скорочений і неповний робочий день.
Відповідно до ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється для
певної категорії працівників (зайнятих на
роботах із шкідливими умовами праці, учителів, лікарів). І робота на таких умовах не
передбачає жодних обмежень в оплаті праці.
Про неповний робочий час йдеться у
ст. 56 КЗпП. За угодою між працівником і
роботодавцем може встановлюватися неповний робочий день і неповний робочий
тиждень. Оплата в таких випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу
або залежно від виробітку.
Очевидно, що в запитанні йдеться про
роботу на умовах неповного робочого часу.
Обчислення середньої заробітної плати
для оплати часу щорічної відпустки провадиться, виходячи з виплат за останні
12 календарних місяців роботи, що передують
місяцю виплати компенсації (абзац перший
п. 2 Порядку № 100).
Абзацом шостим п. 2 Порядку № 100
встановлено, що час, протягом якого працівник на підставі чинного законодавства
або з інших поважних причин не працював
і за ним не зберігалась заробітна плата чи
зберігалась частково, виключається з розрахункового періоду.
Тобто з розрахункового періоду виключається:
• робота в режимі неповного робочого
тижня;
• простій не з вини працівника;
• відпустка без збереження заробітної
плати;
• відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку згідно з медичним висновком).
Як бачимо, щодо неповного робочого
дня обмежень немає. Таким чином, період
роботи працівника з неповним робочим
днем включається в розрахунок повністю.
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Чи надається компенсація за невикористані дні відпустки працівнику,
якщо він відпрацював місяць за
договором «тимчасового характеру» від
центру зайнятості?

працівнику, який має дітей, то йому після
закінчення строкового трудового договору
виплачується грошова компенсація за всі
невикористані ним дні (ст. 24 Закону про
відпустки).

Так, надається.
Тимчасові працівники правом на відпустку або на заміну її грошовою
компенсацією не користуються. Разом із тим
ця норма суперечить частині дев’ятій ст. 6
Закону про відпустки, тому такій категорії
працівників відпустка надається пропорційно
до відпрацьованого часу.
Законодавчо встановлена тривалість
основної відпустки за повний відпрацьований рік — 24 календарних дні, а для деяких
категорій працівників вона більша.
Крім того колективним договором може
бути встановлена інша тривалість щорічної
відпустки, але не менша за законодавчо
встановлений рівень.
Також законодавством не передбачено
обмежень для тимчасових працівників щодо
надання інших видів відпусток 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 і 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

Якщо працівник щомісяця їздить у
відрядження, який період брати для
розрахунку середнього заробітку?
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Період перебування у відрядженні є
робочим часом працівника, за який
має виплачуватися заробітна плата згідно з
умовами трудового або колективного договору, та розмір такої оплати праці не може бути
нижчим від середнього заробітку (ст. 121
КЗпП). Для оплати часу відрядження необхідно порівняти заробітну плату за умовами
трудового або колективного договору та
середній заробіток, розрахований відповідно
до Порядку № 100. Якщо заробітна плата
вище середнього заробітку — виплачуємо
заробітну плату, нижче — доплачуємо до
рівня середнього заробітку.
Середньомісячна заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за останні два
календарних місяці роботи, що передують
місяцю, в якому працівника направлено
у відрядження (абзац третій п. 2 Порядку
№ 100).
На підставі абзацу другого п. 3 Порядку № 100 під час обчислення середньої заробітної плати за останні два місяці не враховуються виплати за час, протягом якого
зберігається середній заробіток працівника
(за час виконання державних і громадських
обов’язків, щорічної та додаткової відпусток,
відряджень тощо).
Таким чином із розрахунку середньої зарплати за два місяці, слід виключати оплату за
дні відрядження лише якщо за працівником
зберігався середній заробіток.
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Олена МОРЄВА,
економіст-аналітик

ЧИ ПЛАТИТИ
за прибирання туалетів
у канікулярний час
Чи проводиться доплата до посадового окладу прибиральнику
службових приміщень загальноосвітніх навчальних закладів
за прибирання туалетів у період канікул (у т. ч. літніх), коли
фактично діти відсутні, а туалети не прибираються щодня?

Р

озмір оплати праці прибиральників
службових приміщень установлюється
наказом Міністерства освіти і науки
України від 26.09.2005 р. № 557 (далі —
Наказ № 557) та Інструкцією про порядок
обчислення заробітної плати працівників
освіти, затвердженою наказом Міністерства
освіти і науки України від 15.04.1993 р. № 102.
Згідно з додатком 12 до Наказу № 557
прибиральникам службових приміщень встановлюється посадовий оклад, що відповідає
1–2 тарифним розрядам за ЄТС. Право визначати конкретні розміри посадових окладів
працівників надано їхнім керівникам (п. 4
постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298).
Зазначеним працівникам посадові оклади,
встановлені за 1–2 тарифними розрядами:
1218 і 1223 грн відповідно.
Працівникам, які використовують у роботі
дезінфікуючі засоби, а також тим, хто зайня-
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тий прибиранням туалетів, установлюється
доплата в розмірі 10 % посадового місячного
окладу (пп. «г» пп. 3 п. 4 Наказу № 557).
У ньому чітко визначено розмір доплати
(10 %), тому встановлювати його меншим
керівник не має права
Така доплата розраховується у процентному відношенні, виходячи зі встановленого
розміру посадового окладу.
Отже, кожному прибиральнику, в обов’язки якого входить прибирання туалетів,
може бути встановлена доплата за їх прибирання наказом керівника закладу. Зазначене
обумовлюється в посадових обов’язках цього
працівника.
Враховуючи те, що в канікулярний період
обсяг роботи прибиральника зменшується
за рахунок відсутності учнів у закладі, у
положенні про оплату праці навчального
закладу зазначене можна обумовити та на
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цей період доплату не встановлювати. Разом
із тим така доплата встановлюється не тільки
за прибирання туалетів, а й за використання
дезінфікуючих засобів
Зазначимо, що до посадових обов’язків
прибиральників службових приміщень, відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження
Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників» від 29.12.2004 р.
№ 336 прибиральник зобов’язаний прибирати службові приміщення адміністративних будівель, коридорів, сходів, санвузлів,
туалетів тощо; витирати пил, підмітати та
мити вручну або за допомогою машин і пристроїв стіни, підлогу, стелю, віконні рами
та скло, дверні блоки, меблі та килимові
вироби; чистити та дезінфікувати раковини
та інше санітарно-технічне устаткування;
очищувати урни від паперу та промивати їх
дезінфікуючими розчинами; збирати сміття
та відносити його до встановленого місця;
додержуватися правил санітарії та гігієни в
приміщеннях, де прибирає, тощо.
До того ж, установлюючи 10 % доплати прибиральнику службових приміщень
на підставі Наказу № 557, слід врахувати,
що за Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально-виховного процесу

Беседка

ДСанПіН 5.5.2.008–01, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63,
туалетні приміщення прибираються після
кожної перерви з використанням дезінфікуючих речовин (1 %-м освітленим розчином
хлорного вапна). Надвірні туалети необхідно
прибирати перед великою перервою, після
неї, після закінчення занять у школі. Дверні
ручки слід протирати 2 %-м розчином хлораміну або освітленим розчином хлорного
вапна. Дерев’яні частини в туалеті (підлога)
добре зрошувати не менше двох разів на
день 10–20 %-м хлорновапняним молоком
після попереднього прибирання.
Як бачимо, виконання вказаних робіт потребує застосування дезінфікуючих
засобів.
Крім того, як правило, в канікулярний
період прибиральники службових приміщень залучаються в межах робочого часу
і до ремонтних робіт. Вказані роботи проводяться також із застосуванням дезінфікуючих засобів.
Підсумовуючи викладене, доходимо
висновку, що питання, пов’язане зі встановленням 10-відсоткової доплати за використання в роботі дезінфікуючих засобів,
а також прибиранням туалетів, має бути
обумовлене у положенні про оплату праці
навчального закладу. Остаточне рішення
щодо встановлення вказаної доплати, періоду її виплати приймає керівник закладу.

Свята та пам’ятні дати у серпні

2 серпня, нд. День Повітряних Сил
Збройних Сил України
День високомобільних
десантних військ Збройних сил
8 серпня, сб. День військ зв’язку України
Міжнародний день альпініста
Міжнародний день
офтальмології
9 серпня, нд. День будівельника
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9 серпня, нд. День працівників
ветеринарної медицини
15 серпня, сб. День археолога
19 серпня, ср. День пасічника України
23 серпня, нд. День Державного Прапора
України
24 серпня, пн. День Незалежності України
29 серпня, сб. День авіації України
30 серпня, нд. День шахтаря
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Марія ДМИТРУК,
аудитор

ВІДРЯДЖЕННЯ
у вихідний: оплата праці
Питання оплати або надання відгулу за дні, коли працівник
працює у відрядженні у вихідні/святкові/неробочі дні, вибуває/
повертається з відрядження в такі дні, виникають постійно.
Розглянемо законодавство з приводу цих питань та процедуру
оплати на прикладах

Вибуття/повернення працівника
у вихідний
Ми не раз наголошували на тому, що
всі питання щодо відряджень працівників,
мають бути врегульовані в локальному
документі підприємства — положенні про
відрядження1.
Існують чіткі норми (ст. 71 КЗпП) залучення працівників до роботи у вихідний,
яке дозволяється:
• для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій,
виробничих аварій і негайного усунення
їхніх наслідків;
• для відвернення нещасних випадків, які
ставлять або можуть поставити під загрозу
життя чи нормальні життєві умови людей,
загибелі або псування майна;
1
Див., наприклад, спецвипуск «Відрядження: від
положення до звіту» № 1/2014. (Прим. ред.)
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• для виконання невідкладних, наперед не
передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна
робота підприємства, установи, організації
в цілому або їхніх окремих підрозділів;
• для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт із метою запобігання або усунення простою рухомого
складу чи скупчення вантажів у пунктах
відправлення та призначення.
По-друге, складаючи локальне положення
про відрядження, варто врахувати рекомендаційні норми (для бюджетних організацій)
п. 11–12 розділу І Інструкції про службові
відрядження в межах України та за кордон,
затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 13.03.1998 р. № 59, де вказано, що
працівнику після повернення з відрядження в
установленому порядку надається інший день
відпочинку за вихідний, коли він був у дорозі.
По-третє, відповідно до ст. 72 та 107 КЗпП
робота у вихідний, святковий або неробочий
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день (далі — вихідний) у відрядженні компенсується працівнику або наданням іншого
дня відпочинку, або оплатою у подвійному
розмірі (за угодою сторін).
Об’єднуючи ці три умови в положенні про
відрядження, необхідно чітко окреслити, що
дні вибуття/повернення з відрядження, які
збігаються з вихідними, вважаються робочими. Однак у зв’язку з тим, що фактично в
цей період працівник не працює, точніше,
не виконує властиві йому трудові функції,
то вказані в наказі про відрядження дні вибуття/повернення можуть компенсуватися
працівнику наданням відгулу.
У листі від 19.06.2008 р. № 154/13/116-08
Мінпраці звертало увагу на те, що надання
іншого дня відпочинку після повернення
працівника з відрядження у вихідний має
бути врегульоване правилами внутрішнього
розпорядку. І це твердження залишається
актуальним і нині. В роз’ясненні зазначалося, що працівниками, які направляються
у відрядження спеціально для роботи у вихідні, слід вважати тих, які відряджаються з
обов’язком працювати в ці дні, що має бути
прямо обумовлено в наказі про відрядження.
Компенсація за роботу в ці дні провадиться
згідно зі ст. 72, 73, 107 КЗпП. А дні вибуття
або повернення з відрядження, які збігаються з вихідними, не вважаються такими, в
які працівник спеціально відряджений для
роботи, отже, компенсація за роботу в ці
дні не виплачується, резюмувалося в листі.

Оплата роботи у вихідні
Від самого початку оформлення відрядження необхідно вказати в наказі про відрядження,
що працівник направляється у відрядження
спеціально для роботи у вихідний або в разі
виходу його на роботу в період відрядження
оформити це окремим наказом.
На підставі ст. 121 КЗпП «працівникам, які
направлені у службове відрядження, опла-
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та праці за виконану роботу здійснюється
відповідно до умов, визначених трудовим
або колективним договором, і розмір такої
оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку». Тобто для оплати днів відрядження необхідно порівнювати показники
денного та середньоденного заробітків,
розрахованих за Порядком обчислення
середньої заробітної плати, затвердженим
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100), й оплачувати за
більшим із них. Після цього враховуються
норми ст. 72 КЗпП щодо подвійного розміру
оплати за роботу у вихідні.
В теорії це буде виглядати таким чином:
• денний заробіток у місяці відрядження
визначається діленням заробітної плати за
відпрацьовані робочі дні в місяці відрядження
(до якої включаються оклад, доплати, надбавки, премії, індексація тощо; лист Мінсоцполітики від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13)
на кількість відпрацьованих днів;
• середній заробіток визначається за
Порядком № 100: зарплата за два останні
місяці перед відрядженням, яка приймається
до розрахунку, ділиться на кількість робочих
днів розрахункового періоду;
• порівнюється середньоденний і денний
заробітки (заробітні плати);
• дні відрядження оплачуються залежно
від того, який із показників більший2.
Для додержання вимог ст. 71 КЗпП і за
оформлення письмового наказу роботодавця працівникам, які направляються у
відрядження спеціально для роботи у вихідні, компенсація за роботу провадиться
за вимогами ст. 72, 73, 107 КЗпП:
• або наданням іншого дня відпочинку;
• або у грошовій формі в подвійному
розмірі.
Зауважте, що одночасне надання іншого
дня відпочинку та компенсації у грошовій
формі в подвійному розмірі законодавством
1

Див. також статтю на с. 48. (Прим. ред.)
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не передбачається, якщо робота проводиться у вихідні. Це можливо лише за роботи у
святкові та неробочі дні.
Оплата у вказаному розмірі проводиться
за час, фактично відпрацьований у такі дні.

Як ми зазначили вище, вибуття/повернення
працівника у вихідні не оплачується, але компенсується шляхом надання відгулу, що можна
вважати винятком із правила. На практиці
оплата праці буде виглядати таким чином:

ПРИКЛАД 1

Оплата часу відрядження, якщо денний заробіток вищий за середній
Працівника прийнято на роботу 16.02.2015 р. із посадовим окладом у розмірі 7000,00 грн.
З 15 до 18 квітня 2015 р. його було направлено у відрядження. Кількість відпрацьованих
днів у лютому — 10. Норма робочого часу в лютому — 20 днів, у березні — 21 день (40-годинний робочий тиждень).
Середньоденний заробіток працівника:
((7000,00 20 дн. 10 дн.) + 7000,00) 31 дн. = 338,71 грн.
Денний заробіток працівника, виходячи з посадового окладу:
7000,00 21 дн. = 333,33 грн.
Загальна заробітна плата за період відрядження (у вихідний працівник відпрацював
8-годинний робочий день):
338,71 грн 3 дн. + 338,71 грн 1 дн. 2 = 1693,55 грн.

ПРИКЛАД 2

Оплата часу відрядження, якщо середній заробіток вищий за денний
Працівник перебував у відрядженні на підприємстві клієнта в іншому місті з 12 до
15 березня 2015 р. (40-годинний робочий тиждень). Працівник мав вийти на роботу в
суботу, 14 березня, та повернутися додому в неділю, 15 березня. Ця ситуація оформлена
наказом про відрядження.
За січень-лютий 2015 р. працівник відпрацював усі робочі дні. Нарахована заробітна
плата за два місяці — 6000,00 грн.
Середній заробіток за останні два місяці:
6000,00 40 = 150,00 грн.
Денний заробіток у місяці відрядження:
3000,00 21 = 142,86 грн.
У зв’язку з тим, що середньоденна заробітна плата вища, оплата за час відрядження
буде компенсована таким чином:
— за період роботи у будні дні, 12–13 березня:
150,00 грн 2 дні = 300,00 грн;
— за період роботи у вихідний, 14 березня, в подвійному розмірі (працівник відпрацював 8-годинний робочий день):
150,00 грн 1 день 2 = 300,00 грн;
— за день повернення з відрядження у вихідний, 15 березня, буде надано відгул.
Загальна заробітна плата співробітника за час відрядження:
300,00 + 300,00 = 600,00 грн.
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

СРЕДНЕДНЕВНАЯ
или среднечасовая
заработная плата
В практической работе часто приходится решать вопросы,
ответы на которые даются в результате целенаправленного
анализа нормативных положений. Какую применять заработную плату (среднедневную или среднечасовую) для расчета
страховых выплат и оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности — один из таких вопросов. Ответ на него
(последний, поскольку порядок расчета средней зарплаты
изменился) читайте далее

С

лучаи применения среднедневной или
среднечасовой заработной платы для
расчета выплат по общеобязательному
государственному социальному страхованию
были определены нормами Порядка исчисления средней заработной платы (дохода,
денежного обеспечения) для расчета выплат
по общеобязательному государственному
социальному страхованию, утвержденного
постановлением КМУ от 26.09.2001 г. № 1266
(далее — Порядок № 12661).
Согласно п. 13 Порядка № 1266 в случаях,
не связанных с применением суммированного учета рабочего времени или учета
рабочего времени в часах и установлени1
Порядок изложен в новой редакции, действующей
с 04.07.2015 р. (см. с. 88). По страховым случаям, наступившим до 04.07.2015 г., применятся предыдущая
редакция и речь о таком случае. (Прим. ред.)
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ем неполного рабочего дня в месяцах расчетного периода, за который исчисляется
средняя заработная плата, или в периоде,
за который выплачивается помощь, для
расчета страховых выплат и оплаты первых
пяти дней временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя применяется
среднедневная заработная плата (доход) за
отработанное время или за календарный
день. Рассмотрим эту норму более подробно.
Среднедневная заработная плата для расчета указанных выплат не применяется при:
• суммированном учете рабочего времени, регулируемом ст. 61 КЗоТ;
• почасовой оплате труда (на украинском языке — «погодинній оплаті праці»),
являющейся разновидностью повременной
системы оплаты труда, регулируемой Методическими рекомендациями о введении
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почасовой оплаты труда и соблюдении минимальных часовых гарантий в оплате труда,
утвержденными приказом Минсоцполитики
Украины от 16.04.1999 г. № 69. Такая форма
оплаты труда рекомендуется для работников с неполным рабочим днем, а также для
работников, занятых на вспомогательных,
разовых работах, в частной сфере услуг, на
общественных, временных работах, занятых
при выполнении определенной работы, работающих в режиме вторичной (третичной)
занятости и т. п.;
• неполном рабочем времени — правоотношении, определяющем повременную
меру труда и регулируемым ст. 56 КЗоТ.
В приведенных выше условиях применяется среднечасовая заработная плата.
Среднедневная заработная плата для
указанных выплат применяется при:
• поденном учете полного рабочего времени (понятие поденного учета рабочего
времени следует из ст. 50–53 КЗоТ);
• повременной (в отличии от почасовой)
и сдельной системах оплаты труда, предусмотренных частью первой ст. 97 КЗоТ.
Заметим, что приведенные условия применения среднедневной и среднечасовой
заработной платы нормативно регулируются,
за исключением поденного учета рабочего
времени, который нормативно не определен.
Если работа проводится по графикам сменности (по сменам), возникает вопрос: что
такое поденный учет рабочего времени?
В части первой ст. 52 КЗоТ предусмотрено, что при пятидневной рабочей неделе
продолжительность ежедневной работы
(смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиками
сменности, утверждаемыми работодателем
по согласованию с профсоюзом с соблюдением установленной продолжительности
рабочей недели (ст. 50 и 51 КЗоТ). В части
второй этой статьи определена предельная
продолжительность ежедневной работы при
шестидневной рабочей неделе. Статьей 53
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КЗоТ определяется продолжительность работы
накануне праздничных, нерабочих и выходных
дней. Но в этих статьях термин «поденный
учет рабочего времени» не употребляется.
Поденный учет рабочего времени упоминается в п. 7 комментария к ст. 51 КЗоТ.
Здесь отмечается, что рабочий день остается элементом режима рабочего времени,
который используется при поденном учете
рабочего времени и при определении понятия сверхурочных работ.
И в современных правоотношениях поденный учет рабочего времени определяем как
соблюдение законодательно установленной
нормы продолжительности каждой рабочей
недели и локально установленной нормы
продолжительности каждого рабочего дня.
Сравним. Суммированный учет рабочего
времени — допущение отклонений от законодательно установленной нормы продолжительности рабочей недели и локально
установленной нормы продолжительности
рабочего дня с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов.
И отметим, что установление графиков
сменности не всегда связано с введением
суммированного учета рабочего времени.
Например, в связи с производственной
необходимостью вместо односменной работы
при пятидневной или шестидневной рабочей
неделе соответственно с двумя или с одним
выходным на производственном участке
вводится двухсменная работа с таким же
графиком. При этом остается поденный учет
рабочего времени и для первой, и для второй
смены, т. е. соблюдается установленная ежедневная и еженедельная продолжительность
рабочего времени.
В заключение напомним, что с 04.07.2015 г.
средняя зарплата для расчета выплат по
общеобязательному социальному страхованию независимо от способа организации
и учета рабочего времени исчисляется в
календарных днях.
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Сегодня в рубрике:

Транспортно-заготовительные
расходы и оплата труда
c. 59
Путевки от предприятия: учет и
налогообложение
c. 66

Ірина ПІСОЦЬКА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

ТРАНСПОРТНОЗАГОТІВЕЛЬНІ
витрати
й оплата праці
У будь-якого підприємства виникають витрати, безпосередньо пов’язані з процесом заготівлі, доставки, зберігання
товарно-матеріальних цінностей. Складовою таких витрат
є й витрати на оплату праці працівників, задіяних у цих процесах. Що таке транспортно-заготівельні витрати та як вони
впливають на результати роботи підприємства, розглянемо
в статті
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Визначення та складові
транспортно-заготівельних витрат
Купуючи необхідні для своєї діяльності
засоби, підприємство додатково може сплачувати вартість їхньої доставки, страхування,
транспортування чи розвантаження. Саме
такі витрати є транспортно-заготівельними
(далі — ТЗВ). Вони включаються до первісної
вартості придбаних товарно-матеріальних
цінностей.
У законодавстві немає повного та вичерпного переліку ТЗВ. Однак відповідно
до П(С)БО 9 «Запаси» їх можна розділити
на такі групи:
• витрати на заготівлю запасів, у т. ч.
оплата праці працівників, зайнятих виконанням робіт із заготівлі запасів, із нарахуванням
соціального внеску;
• витрати на вантажно-розвантажувальні роботи, в т. ч. оплата праці власних
працівників підприємства, зайнятих виконанням навантажувально-розвантажувальних
робіт, із нарахуванням соціального внеску;
• навантажувально-розвантажувальні
роботи найчастіше входять у комплекс робіт
із транспортування;
• витрати на перевезення запасів, у т. ч.
службові відрядження працівників підприємства (експедитора, менеджера постачання),
пов’язані з доставкою запасів;
• витрати на страхування ризиків транспортування запасів для захисту майна власника запасів від пошкодження, крадіжки,
нападу, аварії та інших випадків загрози
вантажів. Визначаються, виходячи з вартості
застрахованого вантажу, чинних страхових
тарифів, передбачених у договорі зі страховою організацією.

Оплата праці як складова ТЗВ
Особливості оплати праці у випадках
виникнення ТЗВ регулються загальним
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трудовим законодавством і залежать від
участі працівників підприємства в процесі
транспортно-заготівельних робіт.
Наприклад, якщо підприємство самостійно займаться заготівлею овочів, то буде
нести витрати на зарплату матеріально
відповідальної особи (заготівника). Якщо
ці витрати мають разовий або індивідуальний характер, то їх краще брати в розрахунок тільки для купівлі конкретного виду
овочів.
Економічна суть ТЗВ не залежить від того,
хто проводить транспортно-заготівельні
роботи (власними силами чи сторонніми
організаціями).
Інша справа з витратами на утримання
служби постачання підприємства. Дехто
вважає їх витратами на заготівлю та включають до ТЗВ. Але оскільки витрати на
утримання служби постачання безпосередньо не пов’язані з придбанням запасів,
їх неможливо прямо пов’язати з доходом
певного періоду, до того ж вони є витратами загальногосподарського призначення,
тому їх слід включати до адміністративних
витрат. До ТЗВ ці витрати не включаються.
До речі, з цих же підстав відносяться до
адміністративних витрат і витрати на утримання складського господарства.
Також ТЗВ можна, а іноді й треба конкретизувати для різних напрямів діяльності.
Значна номенклатура витрат, залучення до
виконання робіт як власних працівників підприємства, так і спеціалізованих організацій, зумовлюють необхідність застосування
калькуляції чи кошторисів.
Для складання калькуляції ТЗВ можна
групувати за такими статтями, як матеріальні витрати, витрати на оплату праці,
амортизаційні відрахування та інші витрати.
В свою чергу, калькуляція дає змогу визначати величину витрат у розрізі складових
ТЗВ і за елементами собівартості, та розраховувати вартість придбаних запасів із
включенням розміру ТЗВ.
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Облік ТЗВ
Для відображення в бухгалтерському обліку первісної вартості придбаних запасів
із ТЗВ необхідно спочатку встановити, які
фактично понесені підприємством витрати
можна обліковувати як ТЗВ, і визначити
їхні складові. Потім, додавши вартість ТЗВ
до вартості запасів, визначити повну їхню
собівартість.
Якщо за змістом витрати не відповідають вимогам, передбаченим П(С)БО 9, їх
відносять на витрати періоду та надалі не
включають до вартості запасів.
Роботи, пов’язані з транспортуванням
запасів, включають до ТЗВ за виробничою
собівартістю послуг допоміжних виробництв
підприємства з перевезення таких запасів,
яка накопичується на окремих субрахунках
рахунку 23 «Виробництво».
Наприклад, у виробничу собівартість
транспортних послуг можна включати
вартість палива, запасних частин, заробітну
плату водіїв із сумою нарахованого на неї
соцільного внеску, відрядні витрати водіїв
і вантажників підприємства з доставки
вантажів від постачальників з інших населених пунктів, амортизацію транспортних
засобів.
Не треба забувати також про те, що до
ТЗВ належать тільки витрати, понесені до
місця використання. Решта витрат, наприклад, на переміщення запасів між складами
підприємства належать до інших загальновиробничих витрат.
Трапляється, що на практиці транспорт
підприємства використовується не тільки
для доставки запасів, але й для доставки
товарів покупцям чи для адміністративних
потреб. У такому разі всі зібрані на окремому
субрахунку транспортні витрати слід розподілити між трьома напрямками витрат. За
базу для розподілу можна брати кілометраж
(на підставі дорожніх листів і товарно-транспортних накладних).
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Щодо податкового обліку, то собівартість придбаних і реалізованих товарів
формується відповідно до бухгалтерського
обліку. Отже, витрати визнаються в тому
звітному періоді, в якому визнано доходи
від реалізації таких товарів, виконаних
робіт, наданих послуг.

Методи розподілу ТЗВ
Методологію обліку ТЗВ визначено в
П(С)БО 9, де передбачено їх включення до
складу собівартості запасів. У разі віднесення
ТЗВ до складу первісної вартості запасів є
два методи їх розподілу:
• метод прямого розподілу — включення
ТЗВ безпосередньо до собівартості придбаних запасів;
• метод середнього відсотка — відображення ТЗВ загальною сумою на окремому
субрахунку рахунків обліку запасів із подальшим віднесенням отриманого розміру
витрат на собівартість запасів.
Підприємство самостійно обирає для себе
один із цих підходів, вказуючи його в наказі
про облікову політику.

Метод прямого розподілу
Метод прямого розподілу полягає в тому,
що суму ТЗВ пропорційно розподіляють між
конкретними одиницями придбаних запасів
за кожною окремою поставкою. Базою розподілу може бути вартість, маса або кількість
одиниць придбаного товару.
Цей метод є досить точним, але має один
мінус — його можна використовувати за
умови, що витрати на заготівлю треба ідентифікувати з конкретними видами товару
та їхня сума має бути відома підприємству
одночасно з купівельною вартістю запасів.
Тому такий метод краще застосовувати,
наприклад, у разі торгівлі дорогоцінними
чи ексклюзивними екземплярами товарів.
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ПРИКЛАД 1

Відображення ТЗВ за методом прямого розподілу
Підприємство придбало матеріали для виробництва на суму 60 000,00 грн, у т. ч.
ПДВ — 10 000,00 грн, і товари для подальшої реалізації на суму 90 000,00 грн, у т. ч.
ПДВ — 15 000,00 грн.
Оплата праці працівників за виконані навантажувально-розвантажувальні роботи з
доставки товару на склад підприємства — 3000,00 грн. Ставка ЄСВ — 37 % (умовно).
Базою розподілу ТЗВ є вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей.
Визначимо загальну суму ТЗВ із придбання сировини:
3000,00 + (3000,00 37 %) = 4110,00 грн.
Розподіляємо суму ТЗВ пропорційно вартості придбання:
матеріалів
(50 000,00 (50 000,00 + 75 000,00) 3000,00 = 1200,00 грн.
(50 000,00 (50 000,00 + 75 000,00) 1110,00 = 444,00 грн.
товарів
(75 000,00 (50 000,00 + 75 000,00) 3000,00 = 1800,00 грн.
(75 000,00 (50 000,00 + 75 000,00) 1110,00 = 666,00 грн.
Первісна вартість матеріалів:
50 000,00 + 1200,00 + 444,00 = 51 644,00 грн.
Первісна вартість товарів:
75 000,00 + 1800,00 + 666,00 = 77 466,00 грн.
Операції з розподілу суми ТЗВ методом прямого розподілу в бухгалтерському та податковому обліку можна відобразити таким чином:

№
з/п
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Зміст господарської
операції

Бухгалтерський
облік
Д-т

К-т

Податковий облік
Сума, грн
Доходи

Витрати

1

Оприбутковано матеріали від
постачальника

201
641/ПДВ

631
631

50 000,00
10 000,00

—

—

2

Оприбутковано товар від
постачальника

281
641/ПДВ

631
631

75 000,00
15 000,00

—

—

3

Відображено суму ТЗВ із
придбання матеріалів

232
232

661
651

1200,00
444,00

—

—

4

Відображено суму ТЗВ із
придбання товарів

232
232

661
651

1800,00
666,00

—

—

5

Включено суму ТЗВ до
первісної вартості матеріалів

201

232

1644,00

—

—

6

Включено суму ТЗВ до
первісної вартості товарів

281

232

2466,00

—

—
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Метод середнього відсотка
Коли неможливо чи недоцільно пов’язати
суму ТЗВ із конкретними одиницями запасів,
то краще накопичувати її протягом місяця на
окремому субрахунку, який не передбачено
Планом рахунків. Але на практиці прийнято
вести облік ТЗВ на субрахунку, що відкривається на рахунку обліку запасів (рахунки класу 2).
Залежно від виробничих потреб підприємство
може організувати такий облік ТЗВ як окремо
щодо кожного субрахунку обліку запасів (наприклад, субрахунки 281/ТЗВ, 282/ТЗВ), так
і окремо щодо кожного рахунку (наприклад,
20/ТЗВ, 28/ТЗВ).
Так, у разі придбання сировини для виробництва ТЗВ можна відображати на субрахунку 200 «Транспортно-заготовительні
витрати» (матеріали), а у випадку купівлі
товарів — використовувати субрахунок 289
«Транспортно-заготівельні витрати» (товари).
Також не треба забувати, що для підприємств роздрібної торгівлі розрахунок ТЗВ має
свої особливості, адже товар обліковується
за продажними цінами.
Незалежно від наявності такої деталізації,
методологія обліку сум ТЗВ, що обліковуються на окремому субрахунку, є однаковою.
ТЗВ розподіляють за середнім відсотком
до вартості товарів, що вибули за місяць, та
залишку товарів на кінець місяця. Списання
суми ТЗВ на запаси, що вибули, роблять на
ті самі рахунки обліку, на які були списані
запаси. Потім виводять залишок ТЗВ на
кінець звітного місяця.
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Тобто суть методу розподілу ТЗВ за середнім відсотком полягає у визначенні такого
відсотка шляхом ділення суми залишків ТЗВ
на початок звітного місяця та ТЗВ за звітний
місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць.
У цьому розрахунку вартість товару доцільно брати за ціною придбання, тобто без
суми ПДВ і ТЗВ.
Середній відсоток ТЗВ виконує роль коефіцієнта їх розподілу. Помноживши цей
коефіцієнт на вартість списаних запасів, визначають суму ТЗВ, що припадає на запаси,
які вибули і підлягає списанню та віднесенню
на їхню собівартість. Решта ТЗВ належить
до залишку запасів на кінець місяця.
Оскільки суми ТЗВ, понесені протягом
місяця до його завершення, зазвичай, є
невідомими, списувати витрати доцільно
після закінчення звітного місяця — на підставі аналізу кореспонденції рахунків, за
напрямами списання запасів.
Це дуже зручно в разі одночасного придбання великого асортименту товарів, коли
визначити частку ТЗВ, що припадає на кожен
вид товару, практично неможливо або ж коли
сума ТЗВ може бути правильно визначена
лише в кінці місяця.
Такий метод розподілу зазвичай використовують у роздрібній торгівлі. Наприклад,
якщо у підприємства частина товарів зберігається на складі, а частина — безпосередньо
в магазині та застосовуються різні методи
оцінки товарів: на складі — за купівельною
вартістю, а в магазині — за ціною продажу.

ПРИКЛАД 2

Відображення ТЗВ за методом середнього відсотка
Підприємство обліковує ТЗВ на перевезення сировини на окремому субрахунку —
201/ТЗВ. Залишок сировини на початок липня 2015 р. — 130 150,00 грн, залишок ТЗВ —
1000,00 грн. За місяць надійшло товарів на 33 000,00 грн.
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ПРИКЛАД 2

ТЗВ у липні 2015 р.:
— страхування вантажу від крадіжки — 600,00 грн, у т. ч. ПДВ — 100,00 грн;
— амортизація власного автомобіля — 1300,00 грн;
— заробітна плата водія, зайнятого доставкою сировини на склад підприємства, —
2700,00 грн. Ставка ЄСВ — 38 % (умовно).
Протягом місяця передано у виробництво сировини на 30 000,00 грн.
Визначимо загальну суму ТЗВ із придбання сировини:
500,00 + 1300,00 + 2700,00 + (2700,00 38 %) = 5526,00 грн.
Середній відсоток ТЗВ за місяць:
(1000,00 + 5526,00) (130 150,00 + 33 000,00) = 0,04.
Сума ТЗВ для списання:
30 000,00 0,04 = 1200,00 грн.
Операції з розподілу суми ТЗВ методом середнього відсотка в бухгалтерському та
податковому обліку можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст господарської
операції

1

2

Бухгалтерський
облік
Д-т

К-т

Оприбутковано сировину від
постачальника

201
641/
ПДВ

631
631

33 000,00
6600,00

Включено витрати зі
страхування до складу ТЗВ

201/
ТЗВ
641/
ПДВ

631
631

500,00
100,00

3

Відображено ТЗВ із
придбання товарів

232
232
232
201/
ТЗВ

131
661
651
232

1300,00
2700,00
1026,00
5526,00

4

Списано сировину на
виробництво

231

201

30 000,00

5

Списано суму ТЗВ на
виробництво

231

201/
ТЗВ

1200,00

Обидва розглянуті методи забезпечують
точні результати. Вибір конкретної методики
залежить від конкретних умов діяльності
підприємства.
1
Витрати виникатимуть у момент продажу виготовленої продукції.
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Сума, грн

Податковий облік
Доходи

Витрати

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—1

Документальне відображення ТЗВ
Як і будь-які витрати, ТЗВ мають бути
документально підтверджені, навіть якщо
вони здійсненні власними силами підприємства. Такі витрати мають бути пов’язані
з господарською діяльністю.
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Інформація, що міститься в документах,
використовується для визначення ТЗВ і їх розподілу за рахунками бухгалтерського обліку.
Наприклад, якщо навантажувально-розвантажувальні роботи виконує стороння
організація, передбачається, що витрати на
оплату робіт можуть супроводжуватися такими первинними документами як рахунки,
акти, податкові накладні. А якщо такі роботи
виконують працівники підприємства або залучені працівники зі сторони, складаються
відомості, наряди, договори підряду, трудові
угоди, акти на виконані роботи.
Але передусім має бути письмовий договір: або договір на транспортні перевезення
з автотранспортним підприємством, або
договір на транспортно-експедиційні послуги з експедитором, або договір поставки
з постачальником. Документом, що підтверджує факт надання транспортних послуг за
такими видами договорів є акт виконаних
робіт (наданих послуг).
Послуги з перевезення можуть підтверджуватися єдиним транспортним документом
або комплектом документів (залізничних,
автомобільних, авіаційних накладних), які
відображають шлях прямування вантажу від
пункту його відправлення до пункту призначення (товарно-транспортна накладна,
авіаційна вантажна накладна).
В деяких випадках, якщо товарно-транспортної накладної немає, податківці не
визнають інші документи достатніми для
віднесення транспортних витрат до складу
податкових. Тому для мінімізації ризиків,
крім безпосередньо акта виконаних транспортно-експедиційних послуг, доцільно
оформляти ТТН як підтвердження транспортних послуг у складі податкових витрат
згідно з нормами ПКУ.

Вплив ТЗВ на фінансові результати
Як і будь які інші витрати, ТЗВ впливають
на фінансові результати роботи підпри-
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ємства. Але треба розуміти, що ТЗВ мають
принципову відміність від витрат на збут чи
інших витрат періоду, оскільки вони прямо
пов’язані з придбанням товарно-матеріальних
цінностей і доведенням їх до стану, придатного для подальшого використання чи навіть
продажу. Тому ТЗВ і формувають собівартість
реалізованих товарів, потрапляючи до витрат
періоду лише в момент їх реалізації. Якщо
ж товари не реалізовані, ці витрати мають
обліковуватися та відображатися в балансі
в сумі собівартості товарних запасів.
Також важливо чітко дотримуватися вимог
стандартів з обліку ТЗВ, адже це призводить
до формування реальної вартості запасів і
відображення об’єктивної величини запасів
як частини оборотних активів підприємства.
Якщо ж нехтувати такими правилами, включаючи до складу ТЗВ витрати, що не мають
до них відношення по суті (посередницькі
послуги з пошуку та придбання запасів,
транспортування готової продукції), або не
використовуючи вибраний підприємством
метод віднесення величини ТЗВ на вартість
запасів, то це спричинить накладення адміністративного штрафу під час перевірок.
Особливості ведення господарської діяльності та калькулювання собівартості
підприємствами різних галузей призводять
до значної різноманітності конкретного наповнення змісту ТЗВ. На практиці можливе
об’єднання кількох видів робіт, наприклад,
підрозділ підприємства може займатися і
заготівлею, і транспортуванням, і вантажними роботами, що стосуються запасів.
Тому перелік ТЗВ, порядок їх розрахунку
та акумулювання й віднесення на вартість
запасів може мати різний характер на підприємствах, що займаються різними видами
діяльності і застосовують різні технологічні
схеми.
Ось чому важливий правильний облік і
детальний аналіз ТЗВ. У подальшому це може
допомогти в їх прогнозуванні та мінімізаціїї
витрат для підприємства.
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ПУТІВКИ
від підприємства: облік
та оподаткування
Більшість працівників чекають на літо, щоб піти у відпустку,
відпочити від роботи й оздоровитися. Один із варіантів —
відпочинок у санаторії, пансіонаті чи будинку відпочинку.
Безперечно, такий вид відпочинку подобається багатьом, але
більшості він не «по кишені», адже коштує недешево. Разом із
тим, оплатити путівку може і не сам працівник, а підприємство,
де він працює, або профспілкова організація, членом якої він
є. Тож розглянемо, як це має відбуватися, та як обліковувати
путівки й оподатковувати їхню вартість

Підстави для надання путівок
працівникам підприємства
В загальному випадку путівка є документом, який засвідчує право особи на отримання
послуг з оздоровлення чи відпочинку від певного закладу (санаторію, пансіонату, будинку
або бази відпочинку, профілакторію тощо),
умови перебування та харчування в такому
закладі, перелік і вартість усіх цих послуг.
До 2015 р. працівникам підприємства
(приватного підприємця) путівки надавалися
або за рахунок коштів ФСС з ТВП, підприємства або профспілкової організації (за її
наявності). Зокрема, фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення
застрахованих осіб і членів їхніх сімей було
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передбачено ст. 20 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.
Але з 01.01.2015 р. всі питання соціального страхування регулюються Законом
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV, викладеним у новій редакції. Цим Законом (п. 4 ст. 20) передбачена
тільки оплата лікування в реабілітаційних
відділеннях санаторно-курортного закладу
після перенесених захворювань і травм.
Тобто «звичайних» застрахованих осіб Фонд
соціального страхування вже не забезпечує
путівками. Вся надія тепер на роботодавця
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або профспілку — їм це дозволено на законодавчому рівні.
Так, КЗпП містить дві норми щодо забезпечення працівників путівками за рахунок
підприємства, а саме:
• ст. 145 КЗпП передбачено, що працівникам, які успішно та сумлінно виконують
свої трудові обов’язки, надаються переваги
та пільги в галузі соціально-культурного
та житлово-побутового обслуговування
(путівки до санаторіїв і будинків відпочинку тощо);
• відповідно до ст. 185 КЗпП роботодавець
повинен за необхідності видавати вагітним
жінкам і жінкам, які мають дітей віком до
14 років або дітей-інвалідів, путівки до санаторіїв і будинків відпочинку безкоштовно
або на пільгових умовах, а також надавати
їм матеріальну допомогу.
Крім того забезпечення працівників путівками може бути передбачено умовами колективного або трудового договору. Зазвичай
умови та порядок надання працівникам
путівок закріплюються в колективному договорі підприємства.

Особливості забезпечення
працівників путівками від
підприємства
Варіанти надання путівок
Законодавство не обмежує підприємство
в питанні забезпечення путівками своїх
працівників, тому воно може надавати їх
працівникам:
• як до санаторно-курортних закладів,
так і до закладів, які не передбачають лікувально-оздоровчих процедур;
• як до вітчизняних, так і до закордонних
закладів;
• як для спільного відпочинку/лікування
працівника разом із членами його родини,
так і шляхом поділу путівки між ними.
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З фінансової точки зору підприємство
також може використовувати різні варіанти
надання путівок своїм працівникам, а саме:
за повну вартість; безоплатно; з частковою
оплатою.
Щодо способу придбання, то найчастіше
путівки придбаває підприємство, а потім видає їх працівникам. Однак не виключається
і такий варіант, коли путівку оплачує сам
працівник, а підприємство потім компенсує
йому її повну або часткову вартість.

Положення колективного
договору
Все зазначене вище зазвичай регулюється
колективним договором підприємства, а
деталі надання путівки працівникові визначаються в наказі. Виходячи з практики,
найчастіше підприємства забезпечують
своїх працівників путівками до вітчизняних
закладів лікування та відпочинку і надають
їх або безоплатно (окремим категоріям працівників), або з частковою оплатою.
В таких випадках положення колдоговору
про надання працівникам путівок можна
сформулювати таким чином:
«1. Щорічно з метою оздоровлення працівникам підприємства видаються путівки
на лікування, відпочинок, екскурсії та до
дитячих таборів із частковою оплатою:
80 % — за рахунок коштів підприємства,
20 % — за рахунок працівника.
2. За високу професійну майстерність та
особливі заслуги перед підприємством путівки
видаються працівникам безоплатно».

Організаційні питання
В цілому процедура забезпечення працівників путівками за рахунок підприємства
доволі проста і передбачає такі етапи:
• уповноважені особи підприємства або
керівник визначають коло працівників, які
претендують на отримання путівок;
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• роботодавець купує путівки у закладах
лікування та відпочинку;
• путівки видають працівникам.
Зауважимо, що придбання підприємством
путівок для своїх працівників не потребує
ліцензування. Згідно з п. 19 частини першої
ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» від 02.03.2015 р.
№ 222-VIII ліцензуванню підлягає туроператорська діяльність із формування, просування
на ринку та реалізації туристичного продукту.
Підприємство реалізує путівки лише окремим
своїм працівникам без жодної реклами та
просування, отже, йому для таких цілей не
потрібно отримувати ліцензію.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Путівки, що надійшли на підприємство,
мають зберігатися в касі разом із коштами
відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті
України, затвердженого постановою НБУ від
15.12.2004 р. № 637.
Відзначимо, що законодавство не вимагає
від роботодавця вести спеціальний журнал
обліку путівок, але за власною ініціативою
бухгалтерія може самостійно його розробити
та вести. Також не передбачено вимагати
від працівника доводити факт використання путівки, як це було передбачено щодо
путівок ФСС з ТВП.

Оподаткування вартості путівки
Документальне оформлення
надання путівок
Працівники можуть забезпечуватися путівками за рахунок підприємства як на підставі
їхніх заяв, так і з ініціативи адміністрації
підприємства з метою заохочення осіб, які
перебувають з ним у трудових відносинах.
Для заохочення працівників використовують
оцінки їхньої роботи за попередній період
(наприклад, за підсумками роботи за рік
або квартал) чи інші критерії.
Рішення роботодавця про надання путівки
тому чи іншому працівникові оформляється наказом або розпорядженням. У ньому
слід вказати підстави для видання путівки
(наприклад, норму КЗпП, положення колективного договору).

Згідно з пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики
заробітної плати вартість путівок працівникам і членам їхніх сімей на лікування та
відпочинок, екскурсії або суми компенсацій,
видані замість путівок за рахунок коштів
підприємства, включаються до фонду оплати праці в складі інших заохочувальних та
компенсаційних виплат. Те ж стосується
путівок, оплачуваних працівниками частково (в частині, яка надана підприємством
безоплатно). Таким чином, вартість зазначених путівок є складовою оплати праці.
В бухгалтерському обліку вартість виданої працівникові путівки відображається
як нарахування зарплати в складі витрат на
оплату праці.

ПДФО

Облік путівок
Для обліку путівок, придбаних підприємством, Планом рахунків передбачено субрахунок 331 «Грошові документи в національній
валюті». За дебетом цього субрахунку відображається надходження путівок на підприємство,
за кредитом — їх видання працівникам.
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В податковому обліку вартість будь-якої
путівки, наданої працівникові за рахунок
коштів підприємства безоплатно або з частковою оплатою (в сумі, що не компенсується
працівником), включається до складу його
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та обкладається податком на
доходи фізичних осіб за ставкою 15 % або 20 %.
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Дохід у вигляді вартості путівки для цілей оподаткування може розглядатися як
заробітна плата або як додаткове благо. Це
залежить від того:
• передбачено чи ні забезпечення працівників путівками за рахунок підприємства
в колективному договорі;
• в якому розділі колективного договору:
«Оплата праці» чи «Соціальний захист» прописані положення про забезпечення путівками.
Отже, розглянемо три можливі варіанти.
• Положення про надання працівникам
путівок зафіксовано в розділі «Оплата праці»
колективного договору.
В такому випадку вартість путівки, наданої
працівникові, розглядається як заробітна
плата та включається до фонду оплати праці.
ПДФО утримується в загальному порядку. В
податковому розрахунку за ф. № 1ДФ дохід
у вигляді путівки відображається разом із
сумою зарплати за місяць з ознакою «101».
Наявність положення про забезпечення
працівників путівками саме в розділі «Оплата
праці» колективного договору дає змогу на
підставі пп. 164.2.1 та 164.2.2 ПКУ класифікувати дохід у вигляді вартості путівки
як інші виплати та винагороди, нараховані
працівнику — платнику податку згідно з
умовами трудового або цивільно-правового
договору. Це, в свою чергу, дає підприємству
право включити витрати на придбання путівки до складу податкових витрат.
• Положення про надання працівникам
путівок зафіксовано в розділі «Соціальний
захист» колективного договору.
В такому разі вартість путівки, що не
компенсується працівником, розглядається
як додаткове благо з належним оподаткуванням. Зокрема ПДФО утримується з доходу у
вигляді вартості путівки на підставі пп. «е»
пп. 164.2.17 ПКУ.
В податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
дохід у вигляді путівки відображається в
такому випадку окремо від суми зарплати
за місяць з ознакою «126».
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• Колективним договором не передбачено надання працівникам путівок за рахунок
підприємства або колективного договору
взагалі немає.
Якщо на підприємстві є колективний договір, однак його положеннями не передбачено
надання працівникам путівок за рахунок підприємства, або на підприємстві колективного
договору взагалі немає, то вартість путівки в
тій частині, що не компенсується працівником, також розглядається як додаткове благо.
В такому разі вартість путівки оподатковується так само, якби надання працівникам
путівок було передбачено в розділі «Соціальний захист» колективного договору.
Незалежно від того, як розглядається вартість путівки для працівника — зарплата чи додаткове благо, — вона є доходом працівника в
негрошовій формі. Отже, базою оподаткування
є вартість доходу, розрахована за звичайними
цінами, помножена на «натуральний» коефіцієнт 1,176471, якщо ставка — 15 %; 1,25,
якщо ставка — 20 % (п.164.5 ПКУ).
Також у всіх випадках надання працівникові путівки за рахунок підприємства утриманий
із вартості путівки ПДФО перераховується до
бюджету протягом банківського дня, що настає
за днем видання путівки (пп. 168.1.4 ПКУ).

ЄСВ
Справляння ЄСВ із вартості путівки залежить від того, чи належить вона до фонду
оплати праці. З огляду на пп. 2.3.4 Інструкції
зі статистики заробітної плати варіантів не
багато. Оскільки вартість путівки включається до фонду оплати праці, то на неї нараховується та з неї утримується ЄСВ.

ВЗ
Об’єктом оподаткування ВЗ є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, тобто ті, які підлягають
оподаткуванню ПДФО. Отже, незалежно від
того, як розглядається вартість путівки —
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зарплата чи додаткове благо, — ВЗ нараховується за ставкою 1,5 % об’єкта оподаткування.
ВЗ нараховується, утримується та сплачується до бюджету в порядку, встановленому
ст. 168 ПКУ (як для ПДФО). Також до доходу
в негрошовій формі не слід застосовувати
«натуральний» коефіцієнт, передбачений
п. 164.5 ПКУ, оскільки він застосовується
тільки для цілей оподаткування ПДФО.
Таким чином, ВЗ утримується з вартості
путівки, наданої працівникові, без застосування до неї коефіцієнта.
Далі на практичному прикладі розглянемо
найбільш поширений на практиці варіант,
коли забезпечення працівників путівками за
рахунок підприємства передбачено в розділі «Оплата праці» колективного договору.

Путівки за рахунок профспілки
Якщо на підприємстві створено профспілку
відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
від 15.09.1999 р. № 1045-XIV, вона стосовно
підприємства є окремою організацією, яка діє
за своїм статутом. До виданих профспілкою
путівок підприємство не має жодного відношення, тому не відображає операції з видання
путівок профспілкою ані в бухгалтерському,
ані в податковому обліку. Такі операції відображаються в обліку профспілкової організації.
Як правило, профспілкова організація видає
путівки тим працівникам підприємства, які є
її членами та сплачують профвнески.

Видання путівок
Щороку на засіданні професійного комітету
або на профспілкових зборах затверджується
кошторис доходів і витрат профспілки на рік.
У складі витрат затверджуються і витрати на
придбання для членів профспілки та членів їхніх
сімей путівок на оздоровлення й відпочинок.
Залежно від норм, закріплених у статуті
(положенні) профспілки, затвердженого
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кошторису витрат і доходів та фінансових
можливостей профспілка може надавати
своїм членам (членам їхніх сімей) путівки на
оздоровлення та відпочинок як безоплатно,
так і з частковою оплатою (10–20 %).

Оподаткування вартості путівок
Згідно з пп. 165.1.35 ПКУ вартість путівок
на відпочинок, оздоровлення та лікування,
в т. ч. на реабілітацію інвалідів на території України, які надані платнику податків
і його дітям віком до 18 років безоплатно
або зі знижкою (в розмірі такої знижки) за
рахунок коштів профспілки, членом якої він
є, не підлягають оподаткуванню ПДФО. З
цього випливає, що оподаткуванню ПДФО
підлягають путівки, надані профспілкою:
• своїм членам та їхнім дітям віком до
18 років на відпочинок, оздоровлення та
лікування за кордоном;
• на оздоровлення, лікування та відпочинок дитини члена профспілки віком
старше 18 років;
не членам профспілкової організації.
У перелічених випадках вартість путівки,
наданої платнику податків від профспілки,
оподатковується ПДФО, як додаткове благо,
за ставкою 15 % або 20 % залежно від розміру
оподатковуваного доходу. Якщо за рахунок
профспілки надається сімейна путівка, в яку
входить оздоровлення дитини працівника
віком старше 18 років, то оподаткуванню
підлягає частина вартості путівки, яка припадає на оздоровлення такого члена сім’ї.
В податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
вартість путівки, наданої профспілкою своєму
члену безоплатно або зі знижкою (в розмірі
такої знижки), відображається з ознакою доходу «156». Частина вартості путівки, оплачена
працівником, у ф. № 1ДФ не відображається.
Оскільки вартість наданих профспілкою
своїм членам путівок на включається до
фонду оплати праці профспілки, то ЄСВ не
справляється.
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Придбання та видання працівнику безоплатної путівки від підприємства
З метою заохочення працівника, який тривалий час сумлінно працює на підприємстві,
керівником було прийнято рішення надати йому безоплатну путівку до санаторію в Трускавці.
За цю путівку підприємство перерахувало санаторію 6000,00 грн, у т. ч. ПДВ — 1000,00 грн.
З урахуванням «натурального» коефіцієнта дохід працівника у вигляді безоплатно наданої
путівки становить 7058,83 грн. Підприємству встановлено ставку ЄСВ у розмірі 37 %.
Операції з придбання путівки підприємством та видання її працівникові в бухгалтерському
та податковому обліку можна відобразити таким чином:
№
з/п
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Зміст господарської
операції

Бухгалтерський облік
Д-т

К-т

Сума,
грн

371

311

Податковий облік
Доходи

Витрати

6000,00

—

5000,00

1

Оплачено санаторію
вартість путівки

2

Нараховано податковий
кредит із ПДВ

641/ПДВ

644

1000,00

—

—

3

Оприбутковано путівку

331

631

5000,00

—

—

4

Відображено суму ПДВ

644

631

1000,00

—

—

5

Відображено залік
заборгованостей

631

371

6000,00

—

—

6

Видано путівку працівникові

377

331

5000,00

5000,00

—

7

Нараховано податкові
зобов’язання з ПДВ

377

641/ПДВ

1000,00

—

—

8

Відображено вартість
путівки в складі витрат на
оплату праці

92

661

6000,00

—

6000,00

9

Нараховано ЄСВ на
вартість путівки

92

65

2220,00

—

2220,00

10

Утримано ЄСВ із вартості
путівки

661

65

216,00

—

—

11

Утримано ПДФО із вартості
путівки

661

641/ ПДФО 1026,42

—

—

12

Утримано ВЗ із вартості путівки

661

642/ВЗ

90,00

—

—

13

Перераховано до бюджету
ПДФО та ВЗ

641/ ПДФО
642/ВЗ

311
311

1026,42
90,00

—

—

14

Перераховано ЄСВ

65

311

2436,00

—

—

15

Проведено залік заборгованості працівника за путівку
в рахунок нарахованої
йому зарплати

661

377

6000,00

—

—
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 72

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці ДФСУ
Понижуючий коефіцієнт з ЄСВ
і перехідні виплати
В якому звітному місяці з метою застосування понижуючого коефіцієнта до
бази нарахування ЄСВ включається
сума доходу, нарахована у звітному місяці
за минулі (тимчасова непрацездатність та
перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами) та майбутні (відпускні,
допомога по вагітності та пологах) періоди?
Відповідно до п. 1 розділу IV Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого
наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435
(далі — Порядок № 435), звіт щодо сум
нарахованого ЄСВ формується на підставі
документів, які підтверджують нарахування
(обчислення) виплат (доходу) та ЄСВ.
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Так, у таблиці 6 за кожним працівником
відображається сума нарахованої зарплати,
винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами,
допомоги по тимчасовій непрацездатності
та допомоги по вагітності та пологах. Нарахування відображаються за календарний
місяць.
На одну застраховану особу допускається
декілька записів у таблиці 6, якщо протягом
звітного періоду нарахування їй здійснюються
за поточні та майбутні (відпускні, допомога
по вагітності та пологах), за минулі періоди
(лікарняні).
Таким чином, з метою застосування понижуючого коефіцієнту, до бази нарахування ЄСВ включаються доходи, нараховані
працівникам за декілька місяців (зокрема,
відпустка, лікарняний, допомога зв’язку з
вагітністю та пологами), у звітному місяці,
в якому були нараховані такі доходи.
(За даними ЗіР)
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Сегодня в рубрике:

Больничные:
считаем по-новому

c. 73

Больничные: неполный
расчетный период

c. 82

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

ЛІКАРНЯНІ:
рахуємо по-новому

У новій редакції викладено Порядок № 1266 — основний
документ, що визначає порядок обчислення середнього
заробітку для оплати виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням. Про те, що змінилося та як визначати середню зарплату для оплати листка
непрацездатності та «декретних», читайте у статті
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остановою уряду від 26.06.2015 р.
№ 439 викладено в новій редакції Порядок обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266; див. с. 88). Зміни
набрали чинності 04.07.2015 р. Новий Порядок обчислення середньої заробітної плати
застосовується для розрахунку страхових
виплат: на випадок безробіття, в разі настання нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності.
В першу чергу змін зазнала структура
документа: відтепер нормативні положення
згруповані не в покроковий алгоритм проведення обчислень, а в розділи відповідно
до видів страхування. Перший розділ оновленого Порядку № 1266 визначає загальні
положення, а четвертий — особливості
обчислення середньої заробітної плати
для призначення допомоги по вагітності
та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності. Саме ці розділи розглянемо
детально: порівняємо етапи проведення
розрахунків із конкретними прикладами.

Визначення розрахункового
періоду
Відтепер розрахунковим періодом для
обчислення середньої заробітної плати є
не шість, як раніше, а 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах
(з першого до першого числа) за останнім
основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав
страховий випадок (п. 25 Порядку № 1266).
Наприк лад, працівника прийнято
на роботу за основним місцем роботи з
01.07.2014 р. Листок непрацездатності від-
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крито 17.08.2015 р. Розрахунковим періодом буде серпень 2014 р. — липень 2015 р.
включно.
Якщо застрахована особа перебувала у
трудових відносинах менше 12 календарних
місяців за останнім основним місцем роботи,
п. 26 Порядку № 1266 дозволяє визначати
розрахунковий період за фактично відпрацьовані повні календарні місяці (з першого
до першого числа).
Наприклад, працівника прийнято на роботу за основним місцем роботи з 01.12.2014 р.
Листок непрацездатності відкрито 17.08.2015 р.
Розрахунковим періодом буде грудень 2014 р. —
липень 2015 р. включно.
Якщо застрахована особа перебувала у
трудових відносинах менше ніж календарний місяць за останнім основним місцем
роботи, то згідно з п. 27 Порядку № 1266
розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні)
перед настанням страхового випадку.
Наприклад, працівника прийнято на роботу за основним місцем працевлаштування
з 12.08.2015 р. Листок непрацездатності відкрито 17.08.2015 р. Розрахунковим періодом
буде 12–16 серпня 2015 р. включно.
І нехай вас не вводить в оману наголос на
основному місці роботи застрахованої особи:
сумісники не позбавлені права отримувати
допомогу по тимчасовій непрацездатності
та по вагітності та пологах за місцем роботи
за сумісництвом. Детально про це — наприкінці статті.
І нарешті, якщо в розрахунковому періоді
перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала
заробітку або страховий випадок настав у
перший день роботи, то середня заробітна
плата визначається, виходячи з тарифної
ставки (посадового окладу) або її частини,
встановленої на день настання страхового
випадку (п. 28 Порядку № 1266).
Наприклад, працівника прийнято на роботу за основним місцем працевлаштування з
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12.08.2015 р. із посадовим окладом у розмірі
3500,00 грн. І цього ж дня він отримав побутову травму. Отже, розрахунок проведуть, як
визначено п. 5 Порядку №1266, зі встановленого посадового окладу шляхом ділення
на середньомісячну кількість календарних
днів — 30,44: 3500,00 ÷ 30,44 = 114,98 грн.
І тут є ще одне нововведення. Положення з попередньої редакції Порядку № 1266
доповнено реченням: якщо тарифна ставка
(посадовий оклад) не встановлюється, то
розрахунок проводиться, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (або її
частини), встановленого законом на день
настання страхового випадку.
Наприклад, працівника прийнято на роботу за основним місцем працевлаштування
з 12.08.2015 р. страховим агентом з оплатою
праці у відсотках від сум укладених угод. І
цього ж дня він отримав побутову травму.
Розрахунок проведуть зі встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати
шляхом його ділення на середньомісячну кількість календарних днів — 30,44: 1218,00 ÷
÷ 30,44 = 40,01 грн.

Поважні причини
Пунктом 3 Порядку № 1266 розширено
перелік поважних причин. Нагадаємо, що
дні відсутності працівника на роботі з поважних причин — це календарні дні, що
виключаються з розрахункового періоду,
а виплати за ці періоди не включаються до
розрахунку середньої заробітної плати.
Відтепер календарними днями, не відпрацьованими з поважних причин, вважаються:
• періоди тимчасової непрацездатності;
• час перебування у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами;
• час перебування у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку та шестирічного віку за медичним висновком;
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• час перебування у відпустці без збереження заробітної плати.
Як бачимо, час перебування працівника в оплачуваних видах відпусток до
поважних причин не належить, тому не
виключається з розрахункового періоду.
До відома
Час перебування працівника в
оплачуваних відпустках не виключається з розрахункового періоду

Норма стосовно врахування пропорційно відпрацьованому часу заохочувальних і
компенсаційних виплат, що мають разовий
характер, якщо застрахована особа частину
місяця в розрахунковому періоді не відпрацювала з поважних причин, вилучена, оскільки
середня заробітна плата розраховується, виходячи з календарних днів зайнятості (абзац
перший п. 3 Порядку № 1266).
Наприклад, із 1 до 10 липня включно працівник хворів. Із 13 липня та до кінця місяця
він працював, нарахована заробітна плата
становить 2282,55 грн. Крім того він отримав
матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 3500,00 грн.
Новий листок непрацездатності відкрито
17.08.2015 р. Як врахувати дні липня в розрахунковому періоді та проведені виплати?
Матеріальна допомога на вирішення
соціально-побутових питань є разовою виплатою та належить до фонду оплати праці,
вона враховується для обчислення середньої
заробітної плати в повному обсязі:
Місяць
розрахункового
періоду

Дні

Сума, грн

липень

21

2282,55 +
+ 3500,00 =
= 5782,55
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Можна констатувати, що це нововведення
дещо полегшить працю бухгалтерів: таким
чином підвищується середньоденна заробітна плата для розрахунку матеріального
забезпечення.
До відома
Норма стосовно врахування
пропорційно відпрацьованому часу
заохочувальних і компенсаційних
виплат, що мають разовий характер,
якщо застрахована особа частину
місяця в розрахунковому періоді не
відпрацювала з поважних причин,
вилучена

Залишилось без змін положення про
те, що місяці розрахункового періоду (з
першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних
причин, виключаються з розрахункового
періоду (абзац другий п. 3 Порядку № 1266).
Розглянемо декілька випадків, що можуть
виникнути в процесі визначення розрахункового періоду та обчислення середньої
заробітної плати.
Наприклад, із 1 до 31 липня включно
працівник підприємства хворів. Але 21 липня
була виплачена премія за результатами роботи у попередньому місяці в розмірі 875,00
грн. Новий листок непрацездатності відкрито
17.08.2015 р. Оскільки липень не підлягає
включенню до розрахункового періоду, то
виплата місячної премії, проведена цього
місяця, не братиме участі в розрахунку середньої заробітної плати.
Наприклад, на підприємстві встановлено
п’ятиденний графік роботи з вихідними в
суботу та неділю. За відпрацьовані робочі
дні з 1 до 17 липня включно працівнику нараховано заробітну плату в сумі 1978,21 грн.
З 20 липня і до кінця місяця він:
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• хворів;
• перебував у щорічній основній відпустці
(отримав відпускні в сумі 1419,72 грн);
• перебував у відпустці без збереження
заробітної плати.
21 липня була виплачена премія за результатами роботи у попередньому місяці в
розмірі 875,00 грн. Листок непрацездатності
відкрито 17.08.2015 р. Як врахувати дні липня в розрахунковому періоді та проведені
виплати в кожному з випадків?
• Календарні дні тимчасової непрацездатності виключаються з розрахункового
періоду. До розрахунку середньої заробітної
плати входить заробітна плата за відпрацьовані робочі дні, щомісячна премія в повному
розмірі:
Місяць
розрахункового
періоду

Дні

Сума, грн

липень

19

1978,21 +
+ 875,00 =
= 2853,21

• Особливостей стосовно включення до
розрахункового періоду днів перебування в
оплачуваних відпустках Порядком № 1266
не передбачено. До розрахунку середньої
заробітної плати включається нарахована
заробітна плата, на яку нарахований ЄСВ (п. 3
Порядку № 1266), а оплата відпусток основних, додаткових, соціальних, навчальних
належить до фонду додаткової заробітної плати
в розумінні Інструкції зі статистики заробітної
плати, затвердженої наказом Державного
комітету статистики від 13.01.2004 р. № 5:
Місяць
розрахункового
періоду

липень

Дні

Сума, грн

31

1978,21 +
+ 875,00 +
+ 1419,72 =
= 4272,93
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• Календарні дні перебування у відпустці
без збереження заробітної плати виключаються з розрахункового періоду. До розрахунку середньої заробітної плати входить
заробітна плата за відпрацьовані робочі дні,
щомісячна премія в повному розмірі:
Місяць
розрахункового
періоду

Дні

Сума, грн

липень

19

1978,21 +
+ 875,00 =
= 2853,21

Середня зарплата для оплати
листків непрацездатності
та «декретних»
Розрахунковий період, який ми відповідно
до оновленого Порядку № 1266 визначали
в календарних днях, уже підготував нас до
наступної новації: сума страхових виплат
застрахованій особі й оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця обчислюється шляхом
множення суми денної виплати, розмір якої
встановлюється у відсотках середньоденної
заробітної плати залежно від страхового
стажу, якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів,
що підлягають оплаті (п. 2 Порядку №1266).
Отже, на підставі нової редакції Порядку № 1266 період тимчасової непрацездатності застрахованих осіб підлягає оплаті
за календарні дні хвороби незалежно від
графіку роботи підприємства.
Таке нововведення не суперечить положенням Інструкції про порядок видачі
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13.11.2001 р. № 455 (далі —
Інструкція № 455). Нагадаємо, що згідно
з п. 2.5 Інструкції № 455 листок непраце-
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здатності в разі захворювання, травми, в т. ч.
побутової, видається в день установлення
непрацездатності, незалежно від того, чи є
цей день робочим чи вихідним для працівника, крім випадків лікування в стаціонарі.
Обраховується листок непрацездатності в
календарних днях (п. 2.1 Інструкції № 455).
Пунктом 2.6 Інструкції № 455 передбачено, що особам, які звернулися за медичною
допомогою та визнані непрацездатними
після завершення робочого дня, листок непрацездатності може видаватись, за їхньою
згодою, з наступного календарного дня.
Особам, направленим фельдшером здоровпункту під час робочої зміни до лікувальнопрофілактичного закладу, листок непрацездатності видається з моменту звернення у
здоровпункт у разі визнання їх тимчасово
непрацездатними (п. 2.7 Інструкції № 455).
Якщо працівник звертався в здоровпункт
у нічну зміну, видається листок непрацездатності з часу звернення у здоровпункт до
закінчення робочої зміни.
В разі направлення на консультацію,
обстеження, лікування в лікувально-профілактичні заклади за межі адміністративного району, застрахованим особам листок
непрацездатності видається за рішенням
лікарсько-консультаційної комісії на необхідну кількість днів з урахуванням часу проїзду
за п. 2.8 Інструкції № 455.

Обмеження сум допомоги
по тимчасовій непрацездатності
та «декретних»
Пункт 2 Порядку № 1266 аналогічно частині другій статті 24 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV
(далі — Закон № 1105) обмежує суму допомоги по тимчасовій непрацездатності
(включаючи догляд за хворою дитиною
або хворим членом сім’ї): в розрахунку на
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місяць сума допомоги не має перевищувати
розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ.
А сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не має перевищувати розміру максимальної величини
бази нарахування ЄСВ та водночас не може
бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання
страхового випадку. Таким чином, вагітним
жінкам, які отримують заробітну плату меншу
за мінімальний розмір, гарантовано право
отримати допомогу по вагітності та пологах у розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої на час настання страхового
випадку, в розрахунку на місяць.
Крім того за частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ, якщо база нарахування ЄСВ
не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць,
за який нараховується заробітна плата, то
сума ЄСВ розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
платнику ставки ЄСВ. Таким чином, роботодавець зобов’язаний доплачувати суму ЄСВ
до мінімального розміру. А відтак ця норма
може застосовуватись як у випадку повної,
так і неповної зайнятості застрахованої особи.
І вже є логічним, що середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ,
на кількість календарних днів зайнятості в
розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних
причин (п. 3 Порядку № 1266). І жодних
застережень щодо включення/виключення
з розрахунку окремих складових заробітної
плати, як-то заохочувальні та компенсаційні
виплати, виплати за невідпрацьований час,
премії, що мають систематичний або разовий
характер, тощо.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! На відміну від попередньої редакції Порядку № 1266 позиція щодо
сплати нарахованого ЄСВ стала дещо лояль-
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нішою: якщо раніше до розрахунку середньої
заробітної плати можна було включити заробітну плату, з якої сплачено страховий внесок,
то тепер — на яку нараховано. Вочевидь, це
справедливо, адже невиконання роботодавцем зобов’язань зі сплати ЄСВ не може бути
підставою для позбавлення застрахованої
особи права отримати матеріальне забезпечення в разі настання страхового випадку
згідно із законом.

Страховий стаж
менше шести місяців
З метою узгодження з нормами частини
четвертої ст. 19 Закону № 1105 до Порядку
№ 1266 внесено п. 29, яким передбачено таке
обмеження: якщо протягом 12 місяців перед
настанням страхового випадку за даними
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше
шести місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку:
• допомоги по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної
плати, з якої сплачується ЄСВ, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної
заробітної плати, встановлений законом у
місяці настання страхового випадку;
• допомоги по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачується ЄСВ, але в розрахунку
на місяць не вище двократного розміру
мінімальної заробітної плати та не менше
за розмір мінімальної заробітної плати,
встановлений законом у місяці настання
страхового випадку.
Передумови для застосовування цього
обмеження виникають, якщо за останнім
основним місцем роботи застрахованої особи її страховий стаж є меншим ніж шість
місяців. Страховий стаж визначається за
даними персоніфікованого обліку відомостей
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про застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Якщо це не перше місце
роботи молодого спеціаліста, то працівникові необхідно звернутись до органу ПФУ
за місцем своєї реєстрації для отримання
довідки про підтвердження стажу.
Наприклад, працівницю вперше прийнято на роботу з 13.07.2015 р. із посадовим
окладом у розмірі 1500,00 грн. Листок непрацездатності відкрито 17.08.2015 р. по:
• основному захворюванню;
• вагітності та пологах.
Обчислимо середньоденну заробітну плату
для розрахунку цих видів допомог.
Розрахунковим періодом буде період
13.07–16.08.2015 р. включно:
Місяць розрахункового
періоду

Дні

Сума,
грн

липень

19

978,30

серпень

16

750,00

Середньоденна заробітна плата становитиме:
(978,30 грн + 750,00 грн) ÷ (19 + 16) =
= 49,38 грн.
Якби у застрахованої особи був страховий
стаж у 12-місячному періоді перед настанням
страхового випадку хоча б шість місяців, то
на цьому етапі бухгалтер і завершив би визначення середньоденної заробітної плати.
Але наш випадок складніший, оскільки є обмеження, накладене п. 29 Порядку № 1266.
Як саме застосовувати норму на практиці —
роз’яснено п. 5 Порядку № 1266. Середньоденна заробітна плата за один календарний
день для обрахунку:
• допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається шляхом ділення
мінімальної заробітної плати або її частини
(якщо особа працює в режимі неповного
робочого дня чи тижня) на середньомісячну
кількість календарних днів (30,44);
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• допомоги по вагітності та пологах
визначається шляхом ділення двократного
розміру мінімальної заробітної плати на
середньомісячну кількість календарних
днів (30,44).
Застосуємо ці положення до нашого
прик ладу:
• розрахуємо граничний розмір середньоденної заробітної плати для визначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності:
1218,00 грн ÷ 30,44 = 40,01 грн.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Відповідно до ст. 24
Закону № 1105 допомога по тимчасовій
непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в
таких розмірах:
• 50 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж до трьох років;
• 60 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж від трьох до п’яти років;
• 70 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж від п’яти до восьми років;
• 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж понад вісім років;
• 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, віднесеним
до 1–4-х категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з
батьків або особі, що їх замінює та доглядає
хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла
від Чорнобильської катастрофи; ветеранам
війни й особам, на яких поширюється чинність
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань
Законом України «Про жертви нацистських
переслідувань»; донорам, які мають право
на пільгу, передбачену ст. 10 Закону України
«Про донорство крові та її компонентів».
Таким чином, якщо працівниця з нашого прикладу не має пільг, що дозволяють

24.07.2015 14:04:56

80

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

оплату періоду тимчасової непрацездатності незалежно від стажу в розмірі 100 %
середньої заробітної плати, то до розміру
середньоденної заробітної плати застосовується обмеження — 50 % (страховий
стаж менше трьох років): 49,38 × 50 % =
24,69 грн. Відтак, для оплати тимчасової
непрацездатності допомога, обрахована з
фактичної заробітної плати, не перевищуватиме встановленого розміру мінімальної
заробітної плати.
Для визначення суми допомоги по вагітності та пологах розрахуємо нижню та верхню межі середньоденної заробітної плати:
• нижня: 1218,00 грн ÷ 30,44 = 40,01 грн;
• верхня: 1218,00 грн × 2 ÷ 30,44 =
= 80,03 грн.
Як бачимо, фактично нарахована заробітна плата, з якої сплачено страхові внески
(49,38 грн) перебуває в межах, установлених
п. 29 Порядку № 1266, а тому допомога по
вагітності та пологах буде розрахована, виходячи із суми 49,38 грн.

Обмеження середньої зарплати
Пункт 4 передбачає, що середньоденна
заробітна плата, обрахована на підставі
Порядку № 1266 для розрахунку матеріального забезпечення, не може перевищувати
максимальну величину бази нарахування
ЄСВ із розрахунку на календарний день,
яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці
розрахункового періоду на середньомісячну
кількість календарних днів (30,44).
Нагадаємо, що цього року розмір максимальної бази нарахування ЄСВ на місяць
становить: із 01.01.2015 р. до 30.11.2015 р. —
20 706 грн, із 01.12.2015 р. до 31.12.2015 р. —
23 426 грн.
Наприклад, посадовий оклад директора
підприємства — 21 000,00 грн. Листок непрацездатності відкрито 17.08.2015 р. Ви-
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значимо граничний розмір середньоденної
заробітної плати.
Розрахунковим періодом є серпень
2014 р. — липень 2015 р. включно. Максимальна величина бази нарахування ЄСВ в
останньому місяці розрахункового періоду
(у липні 2015 р.) — 20 706,00 грн.
Отже, середньоденна заробітна плата
для розрахунку оплати листка непрацездатності не може бути більшою за 680,22 грн
(20 706,00 грн ÷ 30,44).

Сумісництво та лікарняні
Пункт 30 Порядку № 1266 регулює розрахунок середньої заробітної плати сумісникам.
Розрахунковий період визначається за кожним місцем роботи окремо в усіх випадках.
Страхові виплати й оплата перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на
підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої
підписом керівника та скріпленої печаткою
за основним місцем роботи, та довідки про
середню заробітну плату за основним місцем
роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються
довідки про середню заробітну плату за
місцями роботи за сумісництвом.
У такому разі сумарна заробітна плата, з
якої розраховуються виплати, за місяцями
розрахункового періоду за основним місцем
роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування
ЄСВ. Її ми обчислювали в попередньому прикладі. Тож бухгалтер, розраховуючи середню
заробітну плату для сумісника, має слідкувати
не тільки за тим, щоб її розмір не перевищував
граничний, а й щоб її розмір не перевищував суми, обрахованої як різниця граничної
величини та фактичної заробітної плати за
основним місцем роботи. Якщо працівнику
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за основним місцем роботи вже обраховано
середню заробітну плату в максимальному розмірі, то на оплату тимчасової непрацездатності
за сумісництвом він не може розраховувати.
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Як бачимо, стосовно розрахунку середньої
заробітної плати для виплати матеріального
забезпечення сумісникам особливих новацій
не внесено.

Від редакції
Редакція ставить обмеження зарплати сумісників під сумнів. Таку норму містить новий
Порядок № 1266, але цього обмеження немає в
Законі № 1105. Порядок № 1266 як підзаконний
нормативний акт, не може вводити додаткові
обмеження понад ті, які передбачені Законом
№ 1105. Частино другою ст. 25 Закону № 1105
встановлено, що сума допомоги по тимчасовій
непрацездатності (включаючи догляд за хворою
дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку
на місяць не має перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з
якої сплачувалися страхові внески до Фонду.
Очевидно, що за місцями роботи за сумісництвом слід обмежувати не сумарну середню
зарплату, а загальну суму допомоги.
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Наприклад, оклад за основним місцем роботи — 10 000,00 грн. У такому разі середньоденна
зарплата: 10 000,00 12 365 = 328,77 грн. Оплата
10 днів тимчасової непрацездатності — 3287,70 грн.
Оклад за сумісництвом — 15 000,00 грн. У
такому разі середньоденна зарплата: 15 000,00
12 365 = 493,15 грн. Оплата 10 днів тимчасової непрацездатності — 4931,50 грн.
Разом — 8219,20 (3287,70 + 4931,50), що
не перевищує 20 706,00 грн.
Якщо ж застосувати запропоноване обмеження, то за сумісництвом сума зарплати
для обчислення становитиме 10 706,00 грн
(20 706,00 – 10 000,00), а відтак сума допомоги
по тимчасовій непрацездатності: 10 706,00 12
365 = 351,98 10 = 3519,80 грн. Різниця суттєва.
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Ольга САРАЖИНСЬКА,
завідувач фінансовим відділом — головний бухгалтер
Лівобережної міжрайонної виконавчої дирекції Київського
міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності

ЛІКАРНЯНІ:
неповний
розрахунковий період
Одним із проблемних питань визначення суми допомоги по
тимчасовій непрацездатності за «старим» Порядком № 1266
було обчислення середньої зарплати за неповного розрахункового періоду. Передбачаємо, що й у разі застосування нового
Порядку № 1266 виникатимуть ті ж запитання. Тому завчасно
підготували для вас відповіді на них, які читайте у статті

Н

асамперед переглянемо п. 25 оновленого Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266; див. с. 88).
Відтепер розрахунковим періодом для
обчислення середньої заробітної плати є
12 календарних місяців перебування у
трудових відносинах (з першого до першого
числа) за останнім основним місцем роботи
застрахованої особи, що передують місяцю,
в якому настав страховий випадок. Розуміти
цю норму слід буквально. Якщо, наприклад,
працівника прийнято на роботу 02.06.2014 р.
і згідно з графіком роботи підприємства це
був перший робочий день місяця, то червень
не є повним календарним місцем роботи
для такої особи.
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Відповідно до п. 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата обчислюється
шляхом ділення нарахованої за розрахунковий
період заробітної плати, на яку нарахований
ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді без урахування
календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин. Як бачимо, жодних обмежень
щодо включення до розрахунку окремих
складових заробітної плати, як-то заохочувальні та компенсаційні виплати, виплати
за невідпрацьований час, премії, що носять
систематичний або разовий характер, тощо.
Сума страхових виплат застрахованій
особі й оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми
денної виплати, розмір якої встановлюється
у відсотках середньоденної заробітної плати
залежно від страхового стажу, якщо його
наявність передбачена законодавством, на
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кількість календарних днів, що підлягають
оплаті (п. 2 Порядку № 1266). Іншими словами, період тимчасової непрацездатності
підлягає оплаті за календарні дні хвороби
незалежно від графіку роботи підприємства
або індивідуального графіку роботи застрахованої особи.
Якщо застрахована особа перебувала у
трудових відносинах менше 12 календарних
місяців за останнім основним місцем роботи,
п. 26 Порядку № 1266 передбачено визначення розрахункового періоду за фактично
відпрацьовані повні календарні місяці (з
першого до першого числа).

83

Якщо застрахована особа перебувала у
трудових відносинах менше ніж календарний
місяць за останнім основним місцем роботи,
то відповідно до п. 27 розрахунковий період
визначається за фактично відпрацьований
час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.
Страховий випадок може настати і протягом першого місяця роботи застрахованої
особи, і в такому випадку розрахунковий
період теж визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні).
Якщо в розрахунковому періоді перед
настанням страхового випадку застрахо-

ПРИКЛАД 1

Визначення допомоги по тимчасовій непрацездатності,
якщо розрахунковий період більше місяця
Працівника прийнято на роботу з 01.07.2015 р. із посадовим окладом 1500,00 грн.
Листок непрацездатності відкрито 17.09.2015 р. тривалістю сім днів. Нарахуємо допомогу
по тимчасовій непрацездатності з огляду на те, що його страховий стаж — чотири роки.
Розрахунковим періодом буде липень-серпень 2015 р.:
Місяці розрахункового
періоду

Дні, що входять
до розрахунку

Заробітна плата, що входить
до розрахунку, грн

липень

31

1500,00

серпень

31

1500,00

усього

62

3000,00

Фактична середньоденна заробітна плата:
3000,00 грн 62 = 48,39 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
48,39 грн 60 % 7 = 203,21 грн.

ПРИКЛАД 2

Визначення допомоги по тимчасовій непрацездатності,
якщо не відпрацьовано місяця
Працівника прийнято на роботу з 25.08.2015 р. із посадовим окладом у розмірі 1500,00 грн.
Листок непрацездатності відкрито 17.09.2015 р. на сім днів. Нарахуємо допомогу по тимчасовій непрацездатності з огляду на те, що його страховий стаж — чотири роки.
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ПРИКЛАД 2

Застрахована особа не відпрацювала і місяця, тож до розрахунку беремо фактично
відпрацьований час:
Місяці розрахункового
періоду

Дні, що входять
до розрахунку

Заробітна плата, що входить
до розрахунку, грн

серпень

7

375,00

вересень

16

818,16

усього

23

1193,16

Фактична середньоденна заробітна плата:
1193,16 грн 23 = 51,87 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
51,87 грн 60 % 7 = 217,84 грн.

ПРИКЛАД 3

Визначення допомоги по тимчасовій непрацездатності,
якщо відпрацьовано загалом більше місяця
Працівника прийнято на роботу з 03.08.2015 р. із посадовим окладом у розмірі
1500,00 грн. Листок непрацездатності відкрито 17.09.2015 р. на сім днів. Нарахуємо
допомогу по тимчасовій непрацездатності з огляду на те, що його страховий стаж становить чотири роки.
Хоча застрахованою особою відпрацьовано загалом більше місяця, але в розрахунковому періоді немає жодного відпрацьованого повністю календарного місяця, з першого
до першого числа, тому до розрахунку беремо фактично відпрацьований час:
Місяці розрахункового
періоду

Дні, що входять
до розрахунку

Заробітна плата, що входить
до розрахунку, грн

серпень

29

1500,00

вересень

16

818,16

усього

45

2318,16

Фактична середньоденна заробітна плата:
2318,16 грн 45 = 51,51 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
51,51 грн 60 % 7 = 216,37 грн.

вана особа з поважних причин не мала
заробітку або страховий випадок настав у
перший день роботи, то середня зарплата

ZP_8_2015 copy1.indd 84

визначається, виходячи з тарифної ставки
(посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку
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ПРИКЛАД 4

Визначення допомоги по тимчасовій непрацездатності,
якщо страховий випадок настав протягом першого місяця роботи
Працівника прийнято на роботу з 01.09.2015 р. із посадовим окладом у розмірі 1500,00 грн.
Листок непрацездатності відкрито 17.09.2015 р. на сім днів. Нарахуємо допомогу по тимчасовій непрацездатності з огляду на те, що його страховий стаж становить чотири роки.
До розрахунку беремо фактичні календарні дні зайнятості:
Місяці розрахункового
періоду
вересень

Дні, що входять
до розрахунку

Заробітна плата, що входить
до розрахунку, грн

16

818,16

Фактична середньоденна заробітна плата:
818,16 грн 16 = 51,14 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
51,14 грн 60 % 7 = 214,76 грн.

(п. 28 Порядку № 1266) шляхом ділення
на середньомісячну кількість календарних
днів — 30,44 (п. 5 Порядку № 1266).
І нарешті ситуація, що виникає не так
часто, проте можлива: якщо тарифна ставка
(посадовий оклад) працівнику не встановлюється, наприклад, оплата праці залежить від сум укладених угод/продажів,
то матеріальне забезпечення за страховим
випадком, що настав у перший день роботи,
розраховується, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом

на день настання страхового випадку. Ми не
раз згадували про поважні причини. Пунктом
3 нового Порядку № 1266 перелік поважних
причин розширено. Тепер календарними
днями, не відпрацьованими з поважних
причин, вважаються:
• періоди тимчасової непрацездатності;
• час перебування у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами;
• час перебування у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком;

ПРИКЛАД 5

Визначення допомоги по тимчасовій непрацездатності,
якщо в застрахованої особи не було заробітку
Працівниця мала стати до роботи після закінчення відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку 17.09.2015 р., але з цього дня їй відкрито листок непрацездатності на сім днів. На день настання страхового випадку посадовий оклад становить
1500,00 грн. Нарахуємо допомогу по тимчасовій непрацездатності з огляду на те, що її
страховий стаж становить чотири роки.
Середньоденна заробітна плата:
1500,00 грн 30,44 = 49,28 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
49,28 грн 60 % 7 = 206,99 грн.
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ПРИКЛАД 6

Визначення допомоги по тимчасовій непрацездатності,
якщо застрахованій особі оклад не встановлено
Працівника прийнято на роботу з 17.09.2015 р. продавцем. Заробітна плата встановлена у відсотках від суми продажів. Листок непрацездатності відкрито 17.09.2015 р. на
сім днів. Нарахуємо допомогу по тимчасовій непрацездатності з огляду на те, що його
страховий стаж становить чотири роки.
Середньоденна заробітна плата:
1218,00 грн 30,44 = 40,01 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
40,01 грн 60 % 7 = 168,07 грн.

• час перебування у відпустці без збереження заробітної плати.
Отже, до розрахунку середньої заробітної плати як і раніше, не потраплять суми
матеріального забезпечення по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах.
А от сума оплати відпусток братиме участь
у розрахунку середньої заробітної плати для
оплати листків непрацездатності.
Залишилось без змін положення про те,
що місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована
особа не працювала з поважних причин,

виключаються з розрахункового періоду
(абзац другий п. 3 Порядку № 1266).
Як бачимо, порядок розрахунку середньої
заробітної плати відрізняється від того, що
застосовується у випадку хвороби новоприйнятого працівника: тоді б до розрахунку
входив тільки повністю відпрацьований
місяць — серпень 2015 р.
Сподіваюсь, наведені приклади розрахунків допоможуть бухгалтерам розібратися з
нововведеннями й уникнути помилок під
час визначення розрахункового періоду та
нарахування матеріального забезпечення.

ПРИКЛАД 7

Визначення лікарняних, якщо особа не працювала з поважних причин
Працівниця стала до роботи після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 20.07.2015 р. із посадовим окладом у розмірі 1500,00 грн.
Листок непрацездатності відкрито 17.09.2015 р. на сім днів. Нарахуємо допомогу по
тимчасовій непрацездатності з огляду на те, що страховий стаж становить чотири роки.
Розрахунковим періодом буде вересень 2014 р. — серпень 2015 р. Місяці з вересня
2014 р. до червня 2015 р. включно не відпрацьовані повністю через поважну причину —
відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тому з розрахункового періоду вони виключаються.
Місяці розрахункового
періоду
липень
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ПРИКЛАД 7

Місяці розрахункового
періоду

Дні, що входять
до розрахунку

Заробітна плата, що входить
до розрахунку, грн

серпень

31

1500,00

усього

43

2152,20

Середньоденна заробітна плата:
2152,20 грн 43 = 50,05 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
50,05 грн 60 % 7 = 210,21 грн.

ПРИКЛАД 8

Визначення допомоги по тимчасовій непрацездатності,
якщо особа не працювала з поважних причин
Працівника прийнято на роботу з 01.04.2015 р. із посадовим окладом 1500,00 грн і щомісячною премією в розмірі 25 % окладу в разі сумлінного виконання посадових обов’язків.
Премія нараховується та виплачується наступного місяця після звітного. Весь липень
застрахована особа хворіла. Листок непрацездатності відкрито 17.09.2015 р. тривалістю
сім днів. Нарахуємо допомогу по тимчасовій непрацездатності з огляду на те, що його
страховий стаж становить чотири роки.
Розрахунковим періодом буде квітень-серпень 2015 р., липень виключається з розрахункового періоду:
Місяці
розрахункового
періоду
1

Дні, що входять
до розрахунку

Нарахована
заробітна плата, грн

Заробітна плата,
що входить до
розрахунку, грн

2

3

4

квітень

30

1500,00

1500,00

травень

31

1875,00

1875,00

червень

30

1875,00

1875,00

липень

0

375,00

0,00

серпень

31

1500,00

1500,00

усього

122

7125,00

6750,00

Фактична середньоденна заробітна плата:
6750,00 грн 122 = 55,33 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
55,33 грн 60 % 7 = 232,40 грн.
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26.09.2001 р. № 1266
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26.06.2015 р. № 439)

ПОРЯДОК
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності (далі — страхові виплати), у разі
настання страхового випадку, а також оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів підприємства, установи, організації або фізичної особи, яка використовує
працю найманих працівників (далі — роботодавці).
Відповідно до цього Порядку обчислюється
також середня заробітна плата (грошове забезпечення) у разі, коли застрахованим особам
згідно із законодавством встановлюються додаткові виплати понад розміри та тривалість
виплат за страхуванням на випадок безробіття.
2. Сума страхових виплат застрахованій
особі та оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми
денної виплати, розмір якої встановлюється
у відсотках середньоденної заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) залежно
від страхового стажу, якщо його наявність
передбачена законодавством, на кількість
календарних днів, що підлягають оплаті.
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або
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хворим членом сім’ї) у розрахунку на місяць не
повинна перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску.
Сума допомоги по вагітності та пологах у
розрахунку на місяць не повинна перевищувати
розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не може бути меншою,
ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку.
3. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється
шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — єдиний
внесок та/або страхові внески), на кількість
календарних днів зайнятості (відповідно до
видів страхування — період перебування у
трудових відносинах, виконання робіт (послуг)
за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької
або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням
доходу безпосередньо від такої діяльності)
у розрахунковому періоді без урахування
календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність,
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
відпустка по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку та шестирічного віку за
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медичним висновком, відпустка без збереження
заробітної плати (далі — поважні причини).
Місяці розрахункового періоду (з першого до
першого числа), в яких застрахована особа не
працювала з поважних причин, виключаються
з розрахункового періоду.
Для військовослужбовців, осіб рядового
і начальницького складу та інших осіб, які
отримують грошове забезпечення, календарні
дні тимчасової непрацездатності і відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами з розрахункового періоду не виключаються.
4. Середньоденна заробітна плата (дохід,
грошове забезпечення) не може перевищувати
максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення
встановленого її розміру в останньому місяці
розрахункового періоду на середньомісячну
кількість календарних днів (30,44).
5. У разі коли середня заробітна плата (дохід,
грошове забезпечення) обчислюється відповідно до п. 9, 10, 12, 20, 28 і 29 цього Порядку,
середньоденна заробітна плата (дохід, грошове
забезпечення) за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу), мінімальної заробітної плати або
їх частини (у разі, коли особа працює у режимі
неповного робочого дня чи тижня), двократного
розміру мінімальної заробітної плати на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).
6. У разі коли страхові виплати призначаються виходячи з розміру середньомісячної
заробітної плати (доходу), середньомісячна
заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом
множення середньої заробітної плати (доходу)
за один календарний день на середньомісячну
кількість календарних днів (30,44).
Особливості обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат
за страхуванням на випадок безробіття та
для добровільно застрахованих осіб
за всіма видами соціального страхування
7. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід,
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грошове забезпечення), є 12 календарних
місяців, що передують місяцю настання страхового випадку (для розрахунку допомоги по
безробіттю — реєстрації особи в державній
службі зайнятості як безробітної).
8. Для застрахованих осіб, у яких зберігається право на допомогу по безробіттю після
перерви страхового стажу з поважних причин
відповідно до частини першої ст. 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття»,
у розрахунковий період не враховуються повні
місяці перерви страхового стажу.
9. Якщо у розрахунковому періоді перед
настанням страхового випадку застрахована
особа з поважних причин не мала заробітку
(доходу, грошового забезпечення), середня
заробітна плата (дохід, грошове забезпечення)
обчислюється, виходячи з розміру мінімальної
заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день розірвання трудового
договору, припинення підприємницької або
іншої діяльності, пов’язаної з одержанням
доходу безпосередньо від такої діяльності —
для страхування на випадок безробіття, на
день настання страхового випадку для добровільно застрахованих осіб за страхуванням з
тимчасової втрати працездатності та на день
настання права на страхову виплату для добровільно застрахованих осіб за страхуванням
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
10. Для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності, добровільно застрахованим особам, які у розрахунковому періоді
відпрацювали із сплатою єдиного внеску та/
або страхових внесків менше 180 календарних
днів, середній дохід визначається виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на день настання права
на страхову виплату.
Для розрахунку виплат за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності добровільно застрахованим особам,
які протягом 12 місяців перед настанням
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страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування мають страховий
стаж менше шести місяців, середній дохід
обчислюється:
для розрахунку допомоги по тимчасовій
непрацездатності — виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого
законом у місяці настання страхового випадку;
для розрахунку допомоги по вагітності та пологах — виходячи з розміру доходу, на який нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, але не вище
двократного розміру мінімальної заробітної
плати, встановленого законом у місяці настання
страхового випадку.
Особливості обчислення середньої
заробітної плати для розрахунку
виплат за страхуванням від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату
працездатності (крім допомоги
по тимчасовій непрацездатності)
11. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців за місцем роботи, де стався
страховий випадок, починаючи з місяця, що
передує місяцю настання страхового випадку.
Якщо застрахована особа перебувала у
трудових відносинах менше ніж 12 календарних
місяців за місцем роботи, де стався страховий
випадок, середня заробітна плата обчислюється
за фактично відпрацьовані календарні місяці
(з першого до першого числа).
У разі коли застрахована особа перебувала
у трудових відносинах менше ніж календарний
місяць за місцем роботи, де стався страховий
випадок, середня заробітна плата обчислюється
за фактично відпрацьований час (календарні
дні) перед настанням страхового випадку.
12. Якщо у розрахунковому періоді перед
настанням страхового випадку застрахована
особа з поважних причин не мала заробітку
або страховий випадок настав у перший день
роботи, середня заробітна плата визначається
виходячи з тарифної ставки (посадового окладу)
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або її частини, встановленої на день настання
права на страхову виплату. У разі коли тарифна
ставка (посадовий оклад) не встановлена та
відповідні дані відсутні, розрахунок проводиться, виходячи з розміру мінімальної заробітної
плати (або її частини), встановленого законом
на день настання права на страхову виплату.
13. Середня заробітна плата обчислюється за
тією професією (посадою, розрядом, роботою)
на підприємстві (в цеху, на дільниці, ділянці),
за якою застрахована особа працювала до
моменту ушкодження здоров’я і за якою медикосоціальною експертною комісією їй встановлено
стійку втрату професійної працездатності.
14. У разі коли на дату встановлення медико-соціальною експертною комісією ступеня
втрати застрахованою особою професійної працездатності або коли з дня смерті потерпілого
до настання права на страхові виплати минуло
більше року з дня настання страхового випадку,
середня заробітна плата обчислюється, виходячи з розміру заробітної плати застрахованої
особи перед настанням нещасного випадку на
виробництві або перед звільненням з роботи
(переходом на іншу роботу), з якою пов’язане
професійне захворювання, з урахуванням її
коригування, що проводиться робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування, за формулою:
З = З(н) х С М,
де З — середньомісячна заробітна плата
застрахованої особи, у гривнях;
З(н) — середньомісячна заробітна плата
найманих працівників, зайнятих в економіці
України, за календарний рік, що передує року,
з якого призначається страхова виплата;
С — сума коефіцієнтів заробітної плати
застрахованої особи за кожний місяць розрахункового періоду (К1 + К2 + К3 + ...);
К — коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць у розрахунковому
періоді, який визначається за формулою:
К = З(в) З(с),
де З(в) — заробітна плата застрахованої
особи, з якої сплачено страхові внески за
місяць, за який розраховується коефіцієнт
заробітної плати;
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З(с) — середньомісячна заробітна плата
працівників, зайнятих в економіці України,
за місяць, за який розраховується коефіцієнт
заробітної плати;
М — кількість календарних місяців у розрахунковому періоді.
У разі коли у розрахунковому періоді є місяць
(місяці), в якому повністю відсутня заробітна
плата у зв’язку з:
поважною причиною, — такий місяць (місяці)
виключається з розрахункового періоду, тобто
сума коефіцієнтів за розрахунковий період ділиться на 11 (або на меншу кількість) місяців;
причиною, не віднесеною цим Порядком до
поважної, — такий місяць не виключається з
розрахункового періоду, тобто сума коефіцієнтів за розрахунковий період ділиться на 12
або на кількість місяців у конкретному розрахунковому періоді.
15. У разі відсутності на момент призначення
страхових виплат відомостей про середньомісячну заробітну плату найманих працівників,
зайнятих в економіці України, за попередній рік
береться фактична середньомісячна заробітна
плата таких працівників за місяці попереднього
року з подальшим перерахунком її після надходження даних про середньомісячну заробітну
плату зазначених працівників за календарний
рік, що передує року, з якого призначається
страхова виплата.
16. Якщо у місяці, за який розраховується
коефіцієнт заробітної плати, застрахована особа працювала неповний календарний місяць
з поважних причин, середня заробітна плата
працівників, зайнятих в економіці України, застосовується пропорційно фактичній кількості
відпрацьованих календарних днів у такому місяці.
17. У разі подання застрахованою особою
для призначення страхових виплат довідки про
заробітну плату за період до 01.01.1992 р. під
час обчислення коефіцієнта заробітної плати
середня заробітна плата за рік у відповідному
періоді вважається середньомісячною заробітною платою працівників, зайнятих в економіці
України, за відповідний рік.
18. Відомості про середню заробітну плату
працівників, зайнятих в економіці України, за
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роками та місяцями відповідного року доводяться до відома робочих органів виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування виконавчою дирекцією зазначеного Фонду на
підставі даних Держстату.
19. У разі коли на час звернення за страховою виплатою документи про заробітну плату
застрахованої особи до ушкодження здоров’я
не збереглися, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з розміру середньої заробітної плати, що склалася на час звернення
за відповідною професією (посадою). За відсутності на підприємстві відповідної професії
(посади) середня заробітна плата обчислюється,
виходячи з розміру середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою), що
склалася на час звернення на підприємстві, на
якому працювала застрахована особа, але не
менше розміру мінімальної заробітної плати,
встановленого законом на день настання права
на страхову виплату.
20. У разі відсутності у потерпілого на час
звернення за страховою виплатою довідки про
його заробітну плату у зв’язку з ліквідацією
підприємства, установи або організації середня заробітна плата обчислюється, виходячи
з діючої на час звернення місячної тарифної
ставки (посадового окладу) за відповідною або
аналогічною професією (посадою) в галузі, але
не менше розміру мінімальної заробітної плати,
встановленого законом на день настання права
на страхову виплату.
21. У разі ушкодження здоров’я в період
виробничого навчання (практики) для призначення застрахованій особі страхових виплат
середня заробітна плата обчислюється, виходячи з встановленої на підприємстві тарифної
ставки (посадового окладу) за тією професією
(спеціальністю), яку така особа здобувала, але
не нижче тарифної ставки найменшого розряду
за відповідною професією.
22. Якщо у період виробничого навчання
(практики) застрахована особа отримувала
заробітну плату, середня заробітна плата для
призначення страхових виплат обчислюється
(за її згодою), виходячи з розміру заробітної
плати за цей період. За бажанням застрахованої
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особи середня заробітна плата може бути обчислена, виходячи з розміру заробітної плати
до початку виробничого навчання (практики).
23. У разі повторного ушкодження здоров’я в
одного і того ж роботодавця середня заробітна
плата обчислюється (за бажанням потерпілого)
за відповідні розрахункові періоди, що передували першому або повторному ушкодженню
здоров’я. Сума щомісячної страхової виплати
в такому разі призначається згідно із ступенем
втрати професійної працездатності, що встановлюється медико-соціальною експертною
комісією за сукупністю випадків ушкодження
здоров’я.
24. Якщо повторне ушкодження здоров’я
застрахованої особи відбулося з вини іншого
роботодавця, а ступінь втрати професійної
працездатності встановлено медико-соціальною
експертною комісією за сукупністю випадків
ушкодження здоров’я, середня заробітна плата
для щорічного її коригування та перерахування страхових виплат обчислюється, виходячи
з розміру заробітної плати в розрахункових
періодах перед настанням страхових випадків
пропорційно встановленому ступеню втрати
професійної працездатності за кожним страховим випадком.
Особливості обчислення середньої
заробітної плати для призначення
допомоги по вагітності
та пологах, допомоги по тимчасовій
непрацездатності, а також оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця
25. Розрахунковим періодом, за який
обчислюється середня заробітна плата, є
12 календарних місяців перебування у трудових
відносинах (з першого до першого числа) за
останнім основним місцем роботи застрахованої
особи, що передують місяцю, в якому настав
страховий випадок; для осіб, у яких через
деякий час погіршився стан здоров’я у зв’язку
з раніше отриманим ушкодженням здоров’я
внаслідок нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання, — перед настанням тимчасової непрацездатності.

ZP_8_2015 copy1.indd 92

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

26. Якщо застрахована особа перебувала
у трудових відносинах менше 12 календарних
місяців за останнім основним місцем роботи,
розрахунковий період визначається за фактично
відпрацьовані календарні місяці (з першого до
першого числа).
27. У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць за останнім основним місцем
роботи, розрахунковий період визначається за
фактично відпрацьований час (календарні дні)
перед настанням страхового випадку.
28. Якщо у розрахунковому періоді перед
настанням страхового випадку застрахована
особа з поважних причин не мала заробітку
або страховий випадок настав у перший день
роботи (для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, в тому числі внаслідок
захворювання або травми, що пов’язані з
нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням), середня заробітна
плата визначається, виходячи з тарифної ставки
(посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку.
Якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не
встановлюється, розрахунок проводиться, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати
(або її частини), встановленого законом на
день настання страхового випадку.
29. Якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має
страховий стаж менше шести місяців, середня
заробітна плата визначається для розрахунку:
допомоги по тимчасовій непрацездатності
(крім тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, що пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням), оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця — виходячи з нарахованої
заробітної плати, з якої сплачуються страхові
внески, але в розрахунку на місяць не вище за
розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового
випадку;
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допомоги по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку
на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір
мінімальної заробітної плати, встановлений
законом у місяці настання страхового випадку.
30. У разі коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за
сумісництвом, обчислення середньої заробітної
плати здійснюється страхувальниками окремо
за основним місцем роботи та за сумісництвом.
Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.
Страхові виплати та оплата перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця здійснюються на підставі
копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом
керівника і скріпленої печаткою за основним
місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи.
Якщо особа працює на кількох роботах за
сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями
роботи за сумісництвом.
У такому разі сумарна заробітна плата, з
якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи
та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом
не може перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску.
Порядок надання відомостей для
обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення)
31. Середня заробітна плата (дохід) для призначення допомоги по безробіттю, для страхових
виплат за страхуванням від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності (крім
допомоги по тимчасовій непрацездатності), та
для призначення страхових виплат для добро-
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вільно застрахованих осіб обчислюється робочими органами фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування з використанням даних реєстру застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
32. Середня заробітна плата для розрахунку
допомоги по вагітності та пологах і допомоги
по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця обчислюється
роботодавцями на підставі відомостей, що
включаються до звіту про суми нарахованої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих
осіб та суми нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, що подаються до ДФС.
33. У разі коли відомості про застрахованих
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування не містять усіх необхідних даних для обчислення
середньої заробітної плати (винагороди за
цивільно-правовими договорами), такі дані за
відповідні періоди надаються роботодавцем протягом п’яти робочих днів за зверненням органів
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування або застрахованої
особи за формою згідно з додатком.
34. Відомості, необхідні для обчислення
середньоденного грошового забезпечення
військовослужбовцям та іншим особам, які
отримують грошове забезпечення, надаються
за зверненням застрахованої особи військовими
комісаріатами, де такі особи перебувають на
обліку, або військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями, органами,
де такі особи проходили службу, протягом п’яти
робочих днів за формою згідно з додатком.
Приклади обчислення середньої заробітної
плати (доходу) за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування затверджуються Мінсоцполітики.
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Додаток до Порядку
Кутовий штамп установи
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА
про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим
договором) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням
видана ____________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)

який (яка) працював (працювала), проходив (проходила) службу ___________________
___________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, військового комісаріату, де особа перебувала на обліку,

____________________________________________________________________________
або військової частини, підприємства, установи, організації, органу, де особа проходила службу)

реєстраційний номер облікової картки платника податку ____________________________
Місяці розрахункового
періоду (зазначити назву
місяців)

Кількість календарних
(на вимогу Фонду соціального страхування
України — робочих)
днів у розрахунковому
періоді, за винятком
календарних днів, не
відпрацьованих з поважних причин

Заробітна плата
(грошове забезпечення, винагорода
за цивільно-правовим договором),
на яку нараховано
єдиний внесок та/
або страхові
внески

Сума страхових внесків
та/або єдиного внеску,
сплачена
застрахованою особою,
гривень

Розмір єдиного внеску для
відповідної категорії застрахованих осіб згідно із
Законом України «Про збір
та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування», відсотків

____________
Усього
____________________________________________________________________________
зазначається поважна причина (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку

____________________________________________________________________________
з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею

____________________________________________________________________________
трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати) для

____________________________________________________________________________
виключення кількості календарних днів у розрахунковому періоді

Для страхування на випадок безробіття — вихідна допомога або інші виплати у разі звільнення відповідно до Закону України ________________________________________________
(назва)

виплачені одноразово, або період здійснення виплат _______________________________
(необхідне зазначити)

Керівник

____________ ______________________

Головний бухгалтер

____________ ______________________

(підпис)
(підпис)

(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)

МП
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26.06.2015 р. № 440

ПОРЯДОК
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві, за рахунок коштів роботодавця
1. Цей Порядок визначає умови оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві,
застрахованій особі (далі — дні тимчасової непрацездатності) за рахунок коштів роботодавця.
2. Оплата днів тимчасової непрацездатності здійснюється за основним місцем роботи
застрахованої особи та за місцем роботи за
сумісництвом у формі матеріального забезпечення, що повністю або частково компенсує
втрату заробітної плати (доходу).
3. Підставою для оплати днів тимчасової
непрацездатності є виданий в установленому
порядку листок непрацездатності, а в разі
роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника,
скріпленим печаткою за основним місцем
роботи.
4. Дні тимчасової непрацездатності не оплачуються з підстав, передбачених ст. 23 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування».
5. Дні тимчасової непрацездатності оплачуються залежно від страхового стажу в розмірах,
визначених частиною першою ст. 24 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування».
Застраховані особи, страховий стаж яких за
останні 12 місяців перед настанням страхового
випадку становить, за даними Державного
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реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, менше шести місяців, мають право на оплату днів тимчасової
непрацездатності в розмірі, який визначається
виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але не перевищує
в розрахунку на місяць розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці
настання страхового випадку.
Сума оплати днів тимчасової непрацездатності в розрахунку на місяць не повинна
перевищувати розміру максимальної величини
бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального
страхування.
6. Обчислення середньої заробітної плати
для здійснення оплати днів тимчасової непрацездатності проводиться відповідно до
Порядку обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.09.2001 р. № 1266 (Офіційний
вісник України, 2001 р., № 40, с. 1802).
7. Витрати, пов’язані з оплатою днів тимчасової непрацездатності, відносяться до
витрат підприємств, установ, організацій, а
для бюджетних установ — до їх видатків за
відповідним кодом економічної класифікації
видатків бюджету.
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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 — 20
Вихідні дні — 10
Святкові дні — 1
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 11

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

Серпень 2015 р.
7 серпня, п’ятниця

20 серпня, четвер

Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за липень 2015 р.

Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
липень 2015 р.
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до фіскальних
органів (форма № Д4 (місячна)) за липень 2015 р.

10 серпня, понеділок
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб,
і сум утриманого з них податку за II квартал
2015 р. (форма № 1ДФ)

28 серпня, п’ятниця
14 серпня, п’ятниця
Закінчується строк подання органу соціального захисту населення:
Звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним
на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період для отримання
компенсації середнього заробітку

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

При подготовке использованы материалы систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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БОЛЬНИЧНЫЕ И «ДЕКРЕТНЫЕ»:
СЧИТАЕМ ПО-НОВОМУ СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ С. 73
Больничные:
неполный расчетный период С. 82

Изменение существенных условий
труда: основания и примеры С. 31
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о чем спрашивали на вебинаре С. 48
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»
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новая редакция Порядка № 1266
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