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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Коли ви читатимете цей
номер, то вже, напевне, буде
відомим зміст проекту податкової реформи. А оприлюднена
Мінфіном на час підготовки
журналу презентація «Податкова
реформа — не лише про ставки
податків…» — це узагальнення
частини критично важливих
для бізнесу проблем, які також
слід вирішити в ході її проведення. А яким чином: за рахунок
зниження/збільшення ставок
податків (зборів), послаблення/
посилення адміністративного
тиску тощо — не сказано. Але
однозначно можна стверджувати, що умови справляння та
ставки ЄСВ і ПДФО зазнають кардинальних змін. Високе податкове навантаження на фонд оплати праці відзначають всі
учасники різних заходів, присвячених проведенню податкової
реформи. Тому кінець 2015 р. і 2016 р. обіцяють бути багатими на зміни. А поки зосередимося на поточних питаннях.
У жовтні ми відзначатимемо нове державне свято — День
захисника України. Тому якщо ви ще не внесли зміни до
локальних актів щодо норми тривалості робочого часу, то
у статті на с. 49 знайдете інформацію про те, як це зробити
та зразки необхідних документів. У цій же статті наведені
зразки документів, які слід підготувати для затвердження
норми тривалості робочого часу на 2016 р.
Зміни у порядку обчислення середньої заробітної плати
за загальнообов’язковим соціальним страхуванням, схоже,
справді спростили порядок її обчислення. Кількість «каверзних» запитань на цю тему, наприклад, щодо врахування
одноразових виплат, суттєво зменшилася. Хоча в цілому
ця тема залишається актуальною. Свідченням тому є й запитання, які надходили на пряму лінію, яку ми проводили
за участю представника ФСС з ТВП (с. 15), і ті, на які ми
щоденно відповідаємо в редакції, що стали приводом для
підготовки нових матеріалів на цю тему (с. 79).
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямой линии: с 01.09.2015 — 08212015
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Середня зарплата мобілізованим: обчислюємо по-новому
Внесено зміни до п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100,
який доповнено новим абзацом.
Встановлено, що працівникам, які були звільнені в запас із військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період і
повторно призвані для проходження військової служби за призовом під
час мобілізації, на особливий період, середня зарплата обчислюється з
урахуванням норм цього Порядку. Якщо розрахована в установленому
порядку середня заробітна плата є нижчою від середньої зарплати,
яка зберігалась за працівником протягом періоду попередньої військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період,
для розрахунку компенсації застосовується середня зарплата, яка
зберігалась за працівником протягом періоду попередньої військової
служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Постанова «Про внесення зміни до пункту 4
Порядку обчислення середньої заробітної плати»
від 29.07.2015 р. № 542

Вихідна допомога в разі призову на військову службу
Затверджено Порядок виплати грошової допомоги громадянам
України, які призиваються на строкову військову службу. Йдеться про
вихідну допомогу в розмірі двох мінімальних зарплат громадянам
України, які звільняються з роботи у зв’язку з призовом або прийняттям на військову службу відповідно до ст. 21 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII.
Виплачуватися така допомога буде військкоматами за рахунок коштів
державного бюджету. Підприємства, нагадаємо, виплачують вихідну
допомогу працівникам, яких призвано або прийнято на військову службу,
якщо її виплата передбачена колективним чи трудовим договором.

Постанова «Про затвердження Порядку виплати
грошової допомоги
громадянам України, які
призиваються на строкову
військову службу»
від 12.08. 2015 р. № 587

Оплата праці в зоні АТО
Постанова «Про особливості
оплати праці працівників,
які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції»
від 22.07.2015 р. № 522

Уряд установив, що працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, які беруть участь у забезпеченні
проведення АТО безпосередньо в районах її проведення, заробітна
плата за фактичний час перебування в таких районах підвищується
на 50 % (за наявності підтвердних документів).
Крім того рекомендовано керівникам інших суб’єктів господарювання передбачити в колективних договорах норму щодо виплати
їхнім працівникам підвищеного розміру зарплати за участь у забезпеченні проведення АТО безпосередньо в районах її проведення.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Середня зарплата мобілізованих
Лист від 31.07.2015 р.
№ 28068/7/99-99-17-03-01-17

ДФСУ відкликала лист від 29.09.2014 р. № 5655/7/99-99-17-03-01-17,
у якому зобов’язувала справляти ЄСВ і ПДФО із середньої зарплати
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мобілізованих, хоча перед цим у листі від 22.07.2014 р. № 127/7/9999-17-03-01-17 роз’яснювала протилежне (див. журнал «Заработная
плата» № 9/2014, с. 46). Суть листа зводиться до того, що середній
заробіток мобілізованого працівника, який буде відшкодовано з
бюджету, має відображатися з кодом категорії застрахованої особи
«48» (що не тягне справляння ЄСВ), якщо ж не буде відшкодовуватися — то з кодом категорії застрахованої особи «47» (що тягне
справляння ЄСВ).

Понижуючий коефіцієнт із ЄСВ
Лист від 08.05.2015 р.
№ 4348/М/99-99-17-03-01-14

Роз’яснюється, що у платників ЄСВ, які почали вести фінансовогосподарську діяльність із 2015 р., показників 2014 р. для розрахунку
коефіцієнта немає, тому до розміру ЄСВ такими платниками не застосовується понижуючий коефіцієнт.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Оплата часу тимчасової непрацездатності
Лист від 31.07.2015 р.
№ 445/18/99-15

Надано роз’яснення з питань оплати часу тимчасової непрацездатності в світлі застосування нової редакції Порядку № 1266.
На думку Мінсоцполітики:
— якщо застрахована особа не здійснює трудову діяльність
(підприємство не працює та не оформлено простій) і не нараховується заробітна плата, допомога по тимчасовій непрацездатності
не надається (оплаті тепер, нагадаємо, підлягають календарні дні,
а не дні роботи — прим. ред.);
— період військової служби застрахованої особи за призовом
під час мобілізації на особливий період можна вважати періодом,
не відпрацьованим із поважної причини. Тому, якщо деякі місяці
та дні розрахункового періоду застрахована особа не працювала
із зазначеної поважної причини, ці місяці та дні можна виключати з
розрахункового періоду. Якщо застрахована особа не працювала з
цієї причини всі місяці розрахункового періоду, то може бути застосовано п. 9 Порядку № 1266 (нарахування допомоги з мінімальної
зарплати — прим. ред.);
— порядок обчислення середньої зарплати для розрахунку
страхових виплат, передбачений п. 2 Порядку, застосовується
у випадку поновлення на роботі працівника, який був звільнений
із роботи без законної підстави з виплатою середнього заробітку
за час вимушеного прогулу.

Індексація зарплати в разі переведення
Лист від 07.04.2015 р.
№ 372/13/84-15

Роз’яснюється, що якщо після переведення працівниці в інший
заклад її заробітна плата не змінювалась, то за нею має зберігатися
сума індексації, визначена на попередньому місці роботи, виходячи
з останнього базового місяця.
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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»

Чи має право керівник
установлювати додаткові
неоплачувані вихідні
На підприємстві за наказом керів
ника 30.06.2015 р. (вівторок) було
визначено неробочим (вихідним) без
перенесення на інші дні. Пізніше, під час
нарахування заробітної плати, бухгалтерії
надійшла вказівка про те, щоб за цей день
не нараховувати зарплату працівникам. Чи
має право керівник так вчиняти?
Порушення з боку роботодавця призводять до того, що новий вихідний
стає завуальованою формою відпустки
«за свій рахунок». І якщо працівники справді
отримають меншу зарплату, то це можна
трактувати як виплату зарплати не в повному
обсязі, що тягне за собою штраф у розмірі
трьох мінімальних зарплат на момент виявлення (ст. 265 КЗпП). Тому краще буде,
якщо цей день буде оплачено.

Схоже, що керівник підприємства визначив наказом робочий день, 30 червня,
вихідним для того, щоб усі працівники підприємства в кінці першого півріччя отримали
невелику «відпустку» з 27 до 30 червня, адже
29 — вихідний. Але про те, що 30 червня
має бути на підприємстві вихідним без перенесення на інші робочі дні, треба було попередити працівників не пізніше ніж за два
місяці до вказаної дати, оскільки це зміна
істотних у мов праці (ст. 32 КЗпП).
Щороку за рекомендаціями КМУ з метою
створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів переносяться
вихідні та робочі дні, що йдуть перед чи
за святковими днями. В таких випадках КМУ
не пізніше ніж за три місяці до цих днів затверджує постанову з рекомендаціями щодо
перенесення вихідних і робочих днів, а на її
підставі роботодавці не пізніше ніж за два
місяці до таких днів видають накази та погоджують їх із виборними органами первинних
профспілкових організацій (частина п’ята
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ст. 67 КЗпП). Усіх працівників підприємства
ознайомлюють із наказом про перенесення
вихідних і робочих днів. Зазвичай у таких
випадках працівники нічого не втрачають
у зарплаті.
В ситуації, що розглядається, 29 червня
було загальним для всієї країни вихідним,
оскільки свято — День Конституції України —
припало на неділю. Цей день урахований
у нормах тривалості робочого часу на 2015
р., рекомендованих Мінсоцполітики, і мав
бути врахований у нормах робочого часу,
які затверджуються на початку року кожним
підприємством (див. с. 49). А от 30 червня
за календарем було робочим днем. Тому,
якщо керівник вирішив його зробити вихідним, це призводить до зменшення норми
робочого часу у червні. Відтак працівники,
які отримують оклад і повністю відпрацювали норму робочого часу в червні, в т. ч.
з урахуванням нового вихідного, мали б
отримати повний оклад.

Чи можна прийняти особу
на роботу без реєстрації місця
проживання в паспорті
Під час подання заяви про прий
няття на роботу претендент надав
паспорт, у якому немає реєстрації місця
проживання. Чи можна прийняти на ро
боту таку особу?
Частиною другою ст. 24 КЗпП визначено, що під час укладення трудового
договору громадянин — майбутній працівник
зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку,
а у випадках, передбачених законодавством,
також документ про освіту (спеціальність,
кваліфікацію), стан здоров’я та інші документи. Вже навіть із цієї норми випливає,
що для працевлаштування наявність місця
реєстрації не є обов’язковою, оскільки ця
інформація є лише в паспорті, а замість
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нього можна подати й інший документ, що
посвідчує особу, в якому не буде даних про
її місце реєстрації. Більше того, згідно зі ст.
25 КЗпП відомості про реєстрацію місця
проживання чи перебування належать до таких, які заборонено вимагати від особи, яка
працевлаштовується на роботу.
В той же час керівництву підприємства та
кадровій службі під час прийняття майбутнього
працівника на роботу слід звернути увагу на два
моменти: якщо він подає паспорт — перевірити його дійсність, а якщо він подає інший
документ — з’ясувати, чи є в нього паспорт. Так,
за ст. 200 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі — КУпАП) прийняття
посадовими особами підприємства на роботу
громадян без паспортів або з недійсними паспортами тягне за собою накладення штрафу
в розмірі від 1 до 3 нмдг або від 17 до 51 грн
(за повторне порушення — від 10 до 14 нмдг
або від 170 до 238 грн).
Нагадаємо, що недійсним вважається
паспорт, до якого не вклеєні фотокартки
після досягнення його власником 25- і 45-річного віку.
Також не можна приймати від осіб замість паспорта копії його сторінок, оскільки
важливо переконатися в наявності оригіналу
цього документа.

Як відображати у ф. № 1ДФ
перехідні відпускні, що
припадають на два квартали
Працівники підприємства часто
беруть відпустки, які починаються
в поточному, а закінчуються в наступно
му місяці. В окремих випадках ці місяці
припадають на перетин двох кварталів.
Як правильно оподатковувати суми пере
хідних відпускних ПДФО, ЄСВ і ВЗ? Як їх
відображати в розрахунку за ф. № 1ДФ?
Перехідною відпусткою називають
таку, яка припадає на декілька місяців,
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тобто починається в поточному, а закінчується — в наступному (наступних) місяці
(місяцях) або якщо ці місяці припадають
на різні квартали. У звітності з ЄСВ таку
відпустку відображають у місяці її початку
з розбивкою за місяцями з кодом типу нарахувань «10».
Незалежно від того, на місяці одного чи
двох кварталів припадає відпустка, відпускні
виплачуються в повному розмірі в одному
звітному кварталі, хоча фактично їхня частина нараховується за наступний квартал.
Однак під час оподаткування слід пам’ятати
про норму абзацу третього пп. 169.4.1 ПКУ,
якою передбачено, що коли платник податку
отримує доходи у вигляді заробітної плати
за період її збереження, в т. ч. за час відпустки, такі доходи (їхня частина) належать
до періодів їх нарахування для цілей визначення граничної суми доходу, що дає право
на застосування податкової соціальної пільги
(ПСП), і визначення бази оподаткування
ПДФО за ставками 15 % і 20 %.
Тобто в разі виплати перехідних відпускних їхня сума з метою обкладення ПДФО
за ставкою 15 % (20 %) і визначення граничного доходу для застосування ПСП має бути
розподілена за місяцями, однак сплатити
ПДФО в повному розмірі потрібно в момент
виплати відпускних (пп. 168.1.2 ПКУ).
Відзначимо, що в згаданій вище нормі щодо
розподілу доходу за місяцями його нарахування не вказано, що такий дохід слід окремо
за місяцями відображати і в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ. Разом із тим відповідно
до пп. 3.2 і 3.3 Порядку заповнення та подання
податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)
на користь фізичних осіб, і сум утриманого з
них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р.
№ 4 (далі — Порядок № 4), в графі 3а «Сума
нарахованого доходу» розрахунку за ф. № 1ДФ
слід відображати нараховані фізичній особі
доходи незалежно від того, виплачені вони, чи
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ні, а в графі 3 «Сума виплаченого доходу» —
суму фактично виплаченого доходу платнику
податку податковим агентом.
Оскільки перехідні відпускні нараховують
і виплачують повністю за три дні до початку
відпустки, враховуючи вказані вимоги Порядку № 4, їхню суму в повному розмірі потрібно
вказувати саме в кварталі нарахування та
виплати. Таку позицію висловлювали і податківці в Базі знань (підкатегорія 103.25).
Військовий збір сплачується в строки,
встановлені для сплати ПДФО. Отже, в розділі ІІ Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ
за квартал, у якому відпускні були нараховані
та виплачені, слід відобразити і загальну
суму ВЗ без персоніфікації.

Донарахування заробітної плати
після звільнення
В серпні 2015 р. бухгалтерія підпри
ємства виявила, що працівнику,
який звільнився в липні цього року,
було неправильно нараховано (недорахо
вано) зарплату за травень. Що потрібно
зробити бухгалтерії?
Якщо бухгалтерією підприємства виявлено факт помилкового недонарахування зарплати комусь із працівників,
у т. ч. звільненому, таку помилку необхідно
обов’язково виправити. Слід дотримуватися
певного алгоритму дій.
Насамперед, виявивши помилку в нарахуванні доходу працівнику, бухгалтер має
скласти пояснювальну записку, в якій слід
описати причину її виникнення (наприклад,
збій у бухгалтерській програмі, лічильна
помилка, неуважність бухгалтера тощо).
На підставі цієї пояснювальної записки має
бути виданий наказ по підприємству про донарахування заробітної плати звільненому
працівникові.
Згідно з пп. 1.6.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, якщо заробітна плата
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нараховується за попередній період, зокрема
у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вона
відображається у фонді оплати того місяця,
в якому була нарахована.
Отже, суму донарахованої за наказом
керівника в серпні 2015 р. заробітної плати
за травень цього року слід включити до фонду оплати праці за серпень. Бухгалтерські
записи щодо донарахування сум заробітної
плати, ПДФО, ЄСВ і ВЗ здійснюються тими ж
проводками, що і з нарахування зарплати, податків і зборів за звітний період. Коригувати
звітність (звіт із ЄСВ за травень 2015 р. і розрахунок за ф. № 1ДФ за ІІ квартал 2015 р.)
не потрібно: донараховані суми будуть відображені у звітах за серпень і ІІІ квартал.
Так, донараховані суми зарплати і ЄСВ
слід відобразити в додатку Д4 звітності з
ЄСВ за серпень 2015 р. Варто пам’ятати про
деякі нюанси заповнення, пов’язані з тим,
що працівник уже звільнився. Зокрема,
в таблиці 6 додатка Д4 графу 15 «Кількість
календарних днів перебування в трудових/
ЦП відносинах протягом звітного місяця» заповнювати не потрібно, а в графі 22 «Ознака
наявності трудової книжки (1 — так, 0 — ні),
слід проставити «0».
Крім того донараховані суми зарплати,
ПДФО та ВЗ потрібно буде відобразити в розрахунку за ф. № 1ДФ за ІІІ квартал 2015 р. з
ознакою доходу «101».

Виплата від соцстраху допомоги
на поховання мобілізованого
працівника
Чи виплачує Фонд соціального стра
хування допомогу на поховання
працівника, якого мобілізували та
який загинув під час АТО?
Оскільки за мобілізованим праців
ником зберігається його місце роботи (посада), а час виконання ним
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обов’язків із захисту країни потрапляє
до страхового стажу, він залишається застрахованою особою. В разі смерті застрахованої особи членам її сім’ї або юридичній
чи фізичній особі, яка її поховала, надається допомога (ст. 27 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV).
ФСС з ТВП у листі від 24.11.2014 р.
№ 2.4-15-3124 вказував, що в разі загибелі
працівника, призваного на військову службу
за призовом під час мобілізації на особливий
період, страхувальник має право призначити
допомогу на поховання за рахунок коштів
Фонду сім’ї померлого або особі, яка його
поховала.
Для отримання допомоги на поховання
родичі загиблого чи особа, яка його поховала, мають пред’явити роботодавцю свідоцтво
про смерть працівника та написати заяву про
надання допомоги. Роботодавець повинен
подати до Фонду соціального страхування
заяву-розрахунок на виплату допомоги
та після отримання такої допомоги виплатити її родичам чи особі, яка поховала
загиблого.

Відповідальність за незаконне
звільнення безвісти зниклого
працівника
Один із працівників підприємства
був мобілізований у березні 2014 р.
і з листопада 2014 р. вважається
безвісти зниклим. Після того, як минув
рік із моменту мобілізації цього праців
ника було звільнено з роботи. Яка за це
передбачена відповідальність? Чи можна
виправити ситуацію?
За порушення прав мобілізованих
працівників підприємство та його посадові особи можуть бути притягнуті
до фінансової, адміністративної, дисциплінарної та кримінальної відповідальності.
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Звільнення мобілізованого працівника
можна трактувати як невиконання норм
частини п’ятої ст. 119 КЗпП і вважати порушенням інших вимог законодавства про
працю. За це на підприємство (юридичну або фізичну особу — підприємця, які
використовують найману працю) може
бути накладено штраф (фінансова відповідальність) у розмірі мінімальної заробітної плати (до 01.12.2015 р. — 1218 грн)
на підставі абзацу п’ятого частини другої
ст. 265 КЗпП.
Посадові особи підприємства за порушення вимог трудового законодавства несуть
адміністративну відповідальність у вигляді
штрафу в розмірі від 30 до 100 нмдг (від 510
до 1700 грн) відповідно до частини першої
ст. 41 КУпАП.
До керівника підприємства, який незаконно звільнив мобілізованого працівника,
може бути застосовано дисциплінарну відповідальність (ст. 147, 147(1) КЗпП) шляхом
винесення догани або звільнення з ініціативи
власника чи вищестоящого органу на підставі п. 1 частини першої ст. 41 КЗпП як
за одноразове грубе порушення трудових
обов’язків. Також, виходячи з норм ст. 130
КЗпП, на керівника підприємства, винного
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у звільненні мобілізованого працівника, може
бути покладено матеріальну відповідальність
за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок
порушення покладених на нього трудових
обов’язків. Тобто за рішенням власника
підприємства або вищестоящої організації
не керівника може бути перекладено суму
фінансових санкцій, що сплатило підприємство з його вини.
Ну і найстрашніше те, що керівника підприємства можуть притягнути до кримінальної відповідальності відповідно до ст. 172
Кримінального кодексу України, розцінивши
незаконне звільнення мобілізованого працівника як грубе порушення законодавства
про працю. За таке порушення на нього може
бути накладений штраф від 2000 до 3000 нмдг
(від 34 000 до 51 000 грн), його можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років, залучити до виправних робіт на строк
до двох років.
Тому радимо скасувати наказ про звільнення, нарахувати за цей період середній
заробіток і продовжувати його нараховувати
до моменту появи працівника після визнання
безвісти зниклим або до дня оголошення
судом його померлим.

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

Штрафи за неподання ф. № 1ДФ
Які штрафні санкції передбачені
за помилки у ф. № 1ДФ?
Неподання, подання з порушенням
строків, не у повному обсязі, з недос
товірними даними або з помилками
ф. № 1ДФ, які призвели до зменшення та/
або збільшення податкових зобов’язань

платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення
штрафу в розмірі 510 грн (за повторне порушення — 1020 грн). Такі штрафи передбачено в разі:
• подання податковим агентом уточнюючого податкового розрахунку за ф. № 1ДФ
для уточнення реквізитів підприємства або
внесення змін до номера облікової картки
працівника;
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• подання уточнюючих податкових розрахунків за ф. № 1ДФ (одного чи декількох
одночасно) для виправлення помилок, які
призвели до зменшення та/або збільшення
податкових зобов’язань платника податку,
але не пов’язані з перерахунком ПДФО;
• виявлення в ході документальної перевірки порушень у ф. № 1ДФ, які призвели
до зменшення та/або збільшення податкових
зобов’язань та/або до зміни платника. Відповідальність застосовується до загальної
кількості порушень, а не до кожного порушення окремо.
За оформлення документів, які містять
інформацію про об’єкти оподаткування
фізичних осіб або про сплату податків, без
зазначення або із зазначенням недостовірного реєстраційного номера облікової
картки платника податків тягне за собою
накладення штрафу в розмірі 170 грн.
Застосування штрафних санкцій за неподання копій податкових розрахунків не передбачено.

Несвоєчасний розрахунок
із працівником
Працівник звільняється всередині
місяця. Роботодавець не відразу роз
раховується з ним, мотивуючи це
тим, що заробітну плату на підприємстві
виплачують в останній день місяця за поточ
ний місяць. Чи правомірні дії роботодавця?
Дії роботодавця неправомірні.
Під час звільнення працівника всі
суми, що належать йому від підприємства, мають виплачуватися в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення
не працює, то такі суми мають бути виплачені
не пізніше наступного дня після пред’явлення
звільненим працівником вимоги про розрахунок (ст. 116 КЗпП).
У разі невиплати з вини роботодавця
належних звільненому працівникові сум
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у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП, якщо
немає спору про їхній розмір, підприємство
має виплатити працівнику середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного
розрахунку (ст. 117 КЗпП).
Підприємство не має права в односторонньому порядку ухвалювати рішення з
питань оплати праці, що погіршують умови,
встановлені законодавством, угодами та
колективними договорами.
Відповідальність за порушення законодавства про працю у вигляді штрафу покладається на роботодавця. Штрафи, залежно
від скоєного порушення, встановлені ст. 265
КЗпП (детальніше див. журнал «Заработная
плата» № 6/2015, с. 23).

Виконання обов’язків директора
без оплати
Директор підприємства одночасно
є і його засновником. Чи потрібно
йому нараховувати заробітну плату,
якщо немає контракту й у рішенні загаль
них зборів було зазначено, що функції
директора виконуються без винагороди?
Заробітна плата — це винагорода,
обчислена, як правило, у грошовому
виразі, яку за трудовими договором роботодавець виплачує працівникові
за виконану ним роботу (ст. 1 Закону про
оплату праці). Якщо працівник виконує
роботу на умовах трудового договору або
контракту, укладеного згідно з вимогами
ст. 21 і ст. 24 КЗпП, йому має виплачуватися заробітна плата за трудовим договором
або контрактом. Іншого законодавством
не передбачено.
В той же час окремі господарські товариства можуть управлятися власниками
безпосередньо, що не передбачає наявності
трудових відносин. Це питання лежить у площині відносин між засновниками та товариством, потребує наявності в установчих
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документах спеціальних норм тощо. Тому
підприємству доцільно провести правову
експертизу установчих документів із цього
питання, для чого необхідний індивідуальний
підхід і залучення юристів. Тобто теоретично
можливо звести витрати на оплату праці
до мінімуму, але як це зробити практично —
вирішується індивідуально.

Надбавка за роз’їзний характер
роботи в середній заробітні
платі
У працівників постійна робота
роз’їзного характеру. Чи слід ура
ховувати для обчислення середньої
заробітної плати надбавку за роз’їзний
характер роботи, що виплачується під час
службових поїздок працівників і матері
альну допомогу постійного характеру, що
виплачується як компенсаційна виплата
для відшкодування працівникам частки
страхового платежу на добровільне ме
дичне страхування?
Виплати, які враховуються для обчислення середньої заробітної плати в усіх
випадках її збереження, визначені п. 3
Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100).
До них належать основна заробітна плата,
доплати та надбавки, премії постійного
характеру, винагорода за вислугу років і
за підсумками роботи за рік, індексації тощо.
Пунктом 4 Порядку № 100 визначено
перелік виплат, що не підлягають урахуванню під час обчислення середньої заробітної
в усіх випадках її збереження.
До цього переліку належать:
• одноразові виплати, в т. ч. матеріальна
допомога;
• надбавки, що виплачуються замість
добових (надбавка за роз’їзний характер
робіт).
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Компенсація середнього заробітку
мобілізованого
Підприємство отримало з бюджету
компенсацію середньої зарплати,
яка була виплачена мобілізованому
працівникові. Вона має бути виплачена
працівнику чи може залишатися у під
приємства?
За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими
на військову службу за контрактом у разі
виникнення кризової ситуації, що загрожує
національній безпеці, оголошення рішення
про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення
особливого періоду або до дня фактичної
демобілізації, зберігається місце роботи,
посада та компенсується з бюджету середній
заробіток на підприємстві, на якому вони
працювали на час призову, незалежно від
підпорядкування та форми власності (ст. 119
КЗпП). Такі компенсації з бюджету в межах
середнього заробітку виплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України
в порядку, визначеному КМУ.
Для виплати компенсації підприємство подає щомісяця до 15 числа органу соціального
захисту населення звіт про фактичні витрати
на виплату середнього заробітку згідно з додатком 1 до Порядку виплати компенсації
підприємствам, установам, організаціям
у межах середнього заробітку працівників,
призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 р.
№ 105 (далі — Порядок № 105), погоджений
районним (міським) військовим комісаріатом,
який призивав працівника на військову службу, і після цього отримує кошти з бюджету.
Таким чином, якщо підприємство виплатило мобілізованому працівнику середню
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заробітну плату, то одержана компенсація
витрат на виплату середнього заробітку
працівнику, якого призвано на військову
службу під час мобілізації, залишається
у підприємства як компенсація за фактично
виплачену працівнику зарплату.

Відкликання заяви на звільнення
Чи є у працівника право відкликати
раніше подану заяву про звільнення
за власним бажанням та за домов
леністю сторін?
Працівник має право відкликати заяву
про звільнення, але якщо підставою
звільнення є власне бажання.
Працівник має право розірвати трудовий
договір, укладений на невизначений строк,
попередивши про це роботодавця за два
тижні (ст. 38 КЗпП).
Двотижневий термін може бути скорочено, якщо заява працівника зумовлена
неможливістю виконувати роботу. Такими
випадками є переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини
на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в такій місцевості, підтверджена
медичним висновком; вагітність; догляд
за дитиною до досягнення нею 14-річного
віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи; вихід
на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом; інші поважні причини (вирішується
індивідуально).
В такому випадку роботодавець повинен
розірвати трудовий договір у строк, про який
просить працівник, і видати наказ із зазначенням причин і дати звільнення.
Право відкликати раніше подану заяву
про звільнення є правом працівника, але
лише за умови, що підставою звільнення було
власне бажання працівника (ст. 38 КЗпП).
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Працівник має право відкликати заяву про
таке звільнення до настання двотижневого
строку шляхом подання заяви роботодавцю
про відкликання заяви про звільнення. Якщо
в заяві працівника про звільнення з роботи
за власним бажанням зазначено точну дату
звільнення, скористатися правом на відкликання заяви працівник може лише до такої дати.
Якщо в заяві працівника про звільнення
за власним бажанням не зазначено дати
звільнення, він повинен відпрацювати два
тижні, протягом яких у нього буде можливість змінити своє рішення.
Якщо працівник після закінчення попередження про звільнення не залишив
роботу та не вимагає розірвання трудового
договору, роботодавець не може звільнити
його за раніше поданою заявою.
За досягнення домовленості про припинення трудового договору згідно з п. 1 ст. 36
КЗпП, за згодою сторін, анулювання такої
домовленості можливе лише за взаємної
згоди роботодавця та працівника. Таким
чином, якщо роботодавець і працівник домовилися про ту чи іншу дату припинення
трудових відносин, працівник не матиме
права на відкликання заяви про звільнення.

Подання документів під час
прийняття на роботу
Які документи слід подавати робо
тодавцю під час працевлаштування?
Чи може роботодавець вимагати
подання додаткових документів, наприк
лад, про досвід роботи працівника в тій
чи іншій сфері?
Під час укладання трудового договору громадянин зобов’язаний подати
паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках,
передбачених законодавством — документ
про освіту, стан здоров’я тощо (частина друга
ст. 24 КЗпП).
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Забороняється необґрунтована відмова
у прийнятті на роботу (ст. 22 КЗпП).
Роботодавець має право відмовити в прий
нятті на роботу, посилаючись на те, що немає
досвіду роботи, якщо ці доводи власника
відповідають змісту трудової функції.

Допомога на оздоровлення
Чи правомірно надавати працівнику
допомогу на оздоровлення під час
щорічної відпустки протягом строку
дисциплінарного стягнення?
Норми ст. 151 КЗпП, що не дозволяє застосовувати до працівників
протягом строку дисциплінарного
стягнення заходи заохочення, не стосуються
допомоги на оздоровлення, яка надається
під час щорічної відпустки.
Заробітна плата складається з основної,
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат
(ст. 2 Закону про оплату праці).
До заохочувальних виплат належать винагороди та премії одноразового характеру
відповідно до п. 2.3 Інструкції за статистики
заробітної плати, затвердженої наказом
Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.
Допомога на оздоровлення не належить
до заохочувальних виплат, вона має компенсаційний характер.

Надання відпусток за неповного
робочого часу
Чи зменшується кількість кален
дарних днів щорічних відпусток
за умови переведення працівників
на неповний робочий час?
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою жодних
обмежень обсягу трудових прав працівників (ст. 56 КЗпП).
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На підставі ст. 9 Закону про відпустки та
ст. 82 КЗпП до стажу роботи, що дає право
на щорічну основну відпустку, зараховуються
час фактичної роботи (в т. ч. на умовах неповного робочого часу) протягом робочого
року, за який надається відпустка, та час,
коли працівник фактично не працював, але
за ним зберігалося місце роботи (посада)
та йому не виплачувалася заробітна плата
в порядку, визначеному ст. 26 і ст. 26 Закону
про відпустки.
Таким чином, працівникам, які працюють
на умовах неповного робочого часу надається
щорічна основна відпустка повної тривалості.
Слід зауважити, що чинним законодавс
твом передбачено встановлення лише таких
видів неповного робочого часу як неповний
робочий день, неповний робочий тиждень
і неповний робочий день за неповного робочого тижня.

Надання додаткової відпустки
матері, яка має дітей
Додаткова відпустка матері, яка має
дітей, має надаватися у зручний для
неї час чи за графіком відпусток?
Мінсоцполітики в листі від 25.02.2015 р.
№ 76/13/116-1 зазначає, що така
відпустка «надається в будь-який час
календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини»,
але не наголошує, що «у зручний для нього
(працівника) час».
А відповідно до ст. 10 Закону про відпустки
у зручний для окремих категорій працівників час можна надавати тільки щорічні
відпустки, а ця є соціальною.
Таким чином, вважаємо, що соціальні
відпустки працівникам, які мають дітей,
слід надавати за графіком. Але, як свідчить
практика, такі відпустки надають у зручний
для працівника час саме з огляду на наведенні
роз’яснення Мінсоцполітики.
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Определяем по-новому
среднюю зарплату
для оплаты пособия
по временной
нетрудоспособности
и «декретных»

Журнал «Заработная плата» спільно з Лівобережною міжрайонною виконавчою дирекцією
Київського міського відділення ФСС з ТВП провів пряму телефонну лінію на тему «Визначаємо
по-новому середню зарплату для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та
«декретних». На запитання відповідала Ольга Леонідівна САРАЖИНСЬКА, завідувач
фінансово-бюджетним відділом — головний бухгалтер Лівобережної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності

Як заповнити розділ зворотного
боку листка непрацездатності «До
відка про заробітну плату», вра
ховуючи те, що бланком передбачено
розрахунковий період тривалістю шість
місяців?
Ольга Леонідівна: Не буде порушенням розділ листка непрацездатності
«Довідка про заробітну плату» не
заповнювати, а до листка непрацездатності додати розрахунок середньої заробітної
плати за 12 місяців, засвідчений підписом
керівника і головного бухгалтера та печаткою
підприємства. До речі, робити так давала
змогу попередня редакція Порядку № 1266 у
разі автоматизованого розрахунку заробітної плати. У новому Порядку, на жаль, цієї
норми не має.

Якщо з 26.06.2015 р. до 09.07.2015 р.
відкрито листок непрацездатності,
то середньоденна заробітна плата роз
раховується відповідно до попередньої
редакції Порядку № 1266 чи вже за онов
леними правилами?
О. Л.: Постанова КМУ від 26.06.2015 р.
№ 439, якою внесено зміни до постанови КМУ «Про обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001 р. № 1266
була опублікована в газеті «Урядовий кур’єр»
від 04.07.2015 р. № 119, і того ж дня набрала
чинності. Тому для страхових випадків, що
настали до 04.07.2015 р. і продовжуються
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після цієї дати, середню заробітну плату
слід обчислювати, використовуючи попередню редакцію Порядку № 1266. Якщо
страховий випадок настав 04.07.2015 р. і
пізніше, застосовують оновлену редакцію
Порядку № 1266.

• час перебування у відпустці без збереження заробітної плати.
Святкові та неробочі дні не належать
до поважних причин, наведених у Порядку № 1266, а тому не підлягають виключенню
з розрахункового періоду.

Якщо листок непрацездатності ви
дано 13.07.2015 р., за період хвороби
з 03.07.2015 р. до 13.07.2015 р. включно,
то середньоденна заробітна плата розра
ховується на підставі оновленої редакції
Порядку № 1266?

Як для розрахунку середньоденної
заробітної плати враховувати дні
щорічної основної відпустки та
суму відпускних?

О. Л.: У випадку стаціонарного лікування працівника листок непрацездатності видають за весь період стаціонарного
лікування під час виписки. Якщо він виданий
після 04.07.2015 р., але період тимчасової
непрацездатності почався до цієї дати, то
оплачувати його слід згідно з попередньою
редакцією Порядку № 1266.
Чи виключаються з розрахункового
періоду для обчислення середньо
денної заробітної плати для оплати листка
непрацездатності по вагітності та пологах
дні державних свят?
О. Л.: 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.
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 вис
новком;

О. Л.: Виключається з розрахункового
періоду час перебування у відпустці
без збереження заробітної плати. А
дні перебування працівника в оплачуваній
відпустці не підлягають виключенню з розрахункового періоду, оскільки відсутність
працівника на роботі через щорічну основну
відпустку не належить до поважних причин,
перелік яких наведено у п. 3 Порядку № 1266.
Суми відпускних беруть участь у розрахунку
середньоденної заробітної плати, оскільки
включаються до фонду додаткової заробітної
плати відповідно до п. 2.2.12 Інструкції зі
статистики заробітної плати.
Як розрахувати кількість календар
них днів зайнятості розрахункового
періоду за роботи протягом непов
ного робочого тижня/дня?
О. Л.: Оскільки розрахунковий період,
який на підставі оновленого Порядку № 1266 визначається в календарних
днях, сума страхових виплат застрахованій
особі 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 згідно з п. 2 Порядку № 1266. Отже,
період тимчасової непрацездатності застрахованих осіб підлягає оплаті за календарні
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дні хвороби: графік роботи підприємства або
індивідуальний графік роботи застрахованої
особи значення не мають.
Яким чином виключити з розрахун
кового періоду дні хвороби пра
цівника, якщо за попередньою
редакцією Порядку № 1266 допомога по
тимчасовій непрацездатності виплачена
за робочі дні?
О. Л.: Середньоденна заробітна плата
обраховується шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період
заробітної плати на кількість календарних
днів зайнятості в розрахунковому періоді без
урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин (п. 3 оновленого
Порядку № 1266). Періоди тимчасової непрацездатності застрахованої особи вважаються
такими, що не відпрацьовані з поважних
причин, а тому календарні дні хвороби
підлягають виключенню з розрахункового
періоду.
Як включити до розрахунково
го періоду червень 2015 р., якщо
працівник хворів із 1 до 14 червня
включно, а решту місяця відпрацював та
отримав заробітну плату?
О. Л.: 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). Оскільки працівник хворів
частину місяця, то червень не виключається
з розрахункового періоду. Підлягають виключенню лише календарні дні хвороби.
В обчисленні середньої заробітної плати
братиме участь заробітна плата, нарахована
за відпрацьовані дні червня, а в розрахунковий період ввійдуть 16 календарних днів
місяця.
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Як ураховувати одноразові виплати
для обчислення середньоденної
заробітної плати для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності?
О. Л.: В оновленій редакції Порядку № 1266 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). До розрахунку середньої
заробітної плати включається нарахована за
розрахунковий період заробітна плата, на
яку нарахований ЄСВ, тож одноразові виплати, що належать до фонду оплати праці,
враховуються в повному розмірі.
Як урахувати суму перехідних від
пускних у розрахунку середньо
денної заробітної плати: всю суму
в місяці нарахування та сплати ЄСВ, чи
поділити пропорційно дням, за які вона на
рахована? Наприклад, якщо 20.05.2015 р.
були виплачені відпускні за період із
25.05.2015 р. до 21.06.2015 р. включно,
то суму відпускних за 27 днів включити
до заробітної плати травня чи віднести за
сім календарних днів до заробітної плати
травня, а за 20 календарних днів — до за
робітної плати червня?
О. Л.: Суми відпускних беруть участь
у розрахунку середньоденної заробітної плати, оскільки належать до
фонду додаткової заробітної плати, але вони
можуть нараховуватись і за майбутні періоди. В таблиці 6 «Відомості про нарахування
заробітної плати (доходу) застрахованим
особам» суми, нараховані за дні щорічних і
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додаткових відпусток, уносяться до графи 17
«Загальна сума нарахованої заробітної плати
(доходу) (всього з початку звітного місяця)»
із зазначенням місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки в цьому місяці. Суми,
що припадають на дні відпустки наступних
місяців, включаються до поля наступних
місяців і відображаються в окремих рядках
за першим рядком. Тож для розрахунку середньоденної заробітної плати слід розподіляти
суми відпускних за місяцями, за календарні
дні яких вони нараховані.
Якщо оплата праці нараховується за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням
кількості відпрацьованого часу, виявленням
помилок тощо, вона відображається у фонді
оплати праці того місяця, в якому були здійснені нарахування відповідно до пп. 1.6.2
Інструкції зі статистики заробітної плати.

ний розмір, гарантовано право отримати
допомогу по вагітності та пологах у розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку, в розрахунку на місяць. Для визначення суми
допомоги по вагітності та пологах у якості
місяця застосовується середньомісячна кількість календарних днів — 30,44. Ця норма
використовується як у випадку повної, так
і неповної зайнятості застрахованої особи
(детальніше — див. с. 79; прим. ред.).

Як провести оплату відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами,
якщо застрахована особа працює
неповний робочий день і її заробітна
плата менша мінімальної?

О. Л.: Пункт 29 Порядку № 1266 передбачає таке обмеження: якщо протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування страховий стаж
застрахованої особи менше шести місяців,
то середня заробітна плата для розрахунку
допомоги по вагітності та пологах визначається, 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.
В липні поточного року встановлено мінімальну заробітну плату — 1218,00 грн — це
і буде нижня межа для розрахунку. Тому верхня — 2436,00 грн (2 × 1218,00). Нарахована
заробітна плата працівниці — у встановлених
межах. Тож у цьому випадку слід обраховувати
допомогу по вагітності та пологах із фактичної
заробітної плати застрахованої особи (детальніше — див. с. 79; прим. ред.).

О. Л.: Оскільки на підставі частини
п’ятої 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, та ставки ЄСВ.
Таким чином, роботодавець зобов’язаний доплачувати суму ЄСВ до мінімального розміру.
А частиною другою ст. 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» передбачено, що сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку
на місяць 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 мінімаль-

Як розрахувати середньоденну за
робітну плату для обчислення до
помоги по вагітності та пологах
працівниці, яка прийнята на роботу вперше
з 12.03.2015 р. із посадовим окладом у
розмірі 1260,00 грн, а листок непраце
здатності їй відкрито з 16.07.2015 р.?
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Чи застосовувати обмеження, внесе
не п. 29 Порядку № 1266, до заробіт
ної плати працівниці, яка захворіла,
не відпрацювавши шести місяців після
виходу з відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку?
О. Л.: Обмеження, запроваджене п. 29
Порядку № 1266, застосовується, 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.
Нагадаємо, що страховий стаж — це період,
протягом якого особа підлягала страхуванню у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не
меншій, ніж мінімальний страховий внесок,
крім випадків, передбачених абзацом другим
цієї частини. Період відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
включається до страхового стажу як період,
за який сплачено страхові внески, виходячи з
розміру мінімального страхового внеску. А тому
підстав для застосування обмеження немає.
Середня зарплата для розрахунку допомоги по
тимчасовій непрацездатності визначається,
виходячи з нарахованої заробітної плати, з
урахуванням обмеження, накладеного п. 4
Порядку №1266: середньоденна зарплата,
обрахована 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 (детальніше — див. с. 79; прим. ред.).
Яким чином застрахована особа
може підтвердити свій страховий
стаж? Чи може роботодавець отри
мати відомості з Державного реєс
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тру загальнообов’язкового державного
соціального страхування?
О. Л.: Якщо застрахована особа протягом 12-місячного періоду перед
настанням страхового випадку мала
страховий стаж, набутий в іншого роботодавця, то їй необхідно звернутись до органу ПФУ
за місцем своєї реєстрації для отримання довідки про підтвердження стажу, пред’явивши:
• паспорт,
• довідку про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків
або свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне страхування
Роботодавці мають право отримувати
інформацію лише про застрахованих осіб, які
перебувають із ними в трудових відносинах,
і винятково за період перебування особи в
трудових відносинах із ними.
Якщо працівниця надала довідку
ОК-5, то чи слід бухгалтеру включа
ти до розрахунку середньої заробіт
ної плати зарплату застрахованої особи,
нараховану попереднім роботодавцем?
О. Л.: Відповідно до п. 25 Порядку № 1266 розрахунковим періодом
для обчислення середньої заробітної
плати є 12 календарних місяців перебування
у трудових відносинах (із першого до першого
числа) за останнім основним місцем роботи
застрахованої особи, що передують місяцю,
в якому настав страховий випадок. Тож немає підстав обраховувати середню заробітну
плату сумарно за всіма місцями роботи у
12-місячному періоді. Попередньою редакцією Порядку № 1266 було враховано інтереси
застрахованих осіб, які часто змінюють місце
роботи і в страховому стажі яких є перерви: в
разі нарахування допомоги по вагітності та пологах їм була надана можливість обчислювати
середню заробітну плату за декількома місцями
роботи сумарно. Тепер цю норму скасували.
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Средняя зарплата
для отпусков и
командировок: премии
и вознаграждения

Журналом «Заработная плата» запроваджено серію вебінарів. Цього разу наша зустріч була
присвячена темі «Премії та винагороди в розрахунку середньої заробітної плати для відпусток
і відряджень». Вебінар проводила Галина Казначей, науковий редактор журналу «Заработная
плата». Було поставлено багато запитань, відповіді на найцікавіші з них публікуємо

Чи можна нараховувати премії пра
цівнику в період його перебування
у відрядженні?
Порядок обчислення середньої заробітної плати працівника у випадках, передбачених законодавством,
встановлюється КМУ (ст. 27 Закону про
оплату праці).
В п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100), передбачено, що чинність цієї
постанови поширюється на підприємства
усіх форм власності.
Працівникам, які направляються в службове відрядження, оплачують виконану роботу
відповідно до умов, визначених трудовим
або колективним договором (ст. 121 КЗпП).
Весь період перебування у відрядженні
є робочим часом працівника, за який має
виплачуватися заробітна плата за умовами

трудового договору або колективного договору, в т. ч. нараховуватися премії, якщо
вони передбачені їх умовами. розмір такої
оплати праці не може бути нижчим від середнього заробітку.
Який порядок обчислення середньої
заробітної плати для нарахування
та виплати винагороди за вислугу
років?
Законодавством підприємствам надано право самостійно визначати умови
та порядок нарахування винагороди
за вислугу років у колективному договорі
або окремому положенні.
Якщо в колективному договорі передбачена виплата винагороди за вислугу років у
розмірі середньої заробітної плати, необхідно
установити порядок обчислення середньої
заробітної плати та застосовувати його під
час проведення розрахунків.
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Перелік випадків, коли застосовується
Порядок № 100, визначений у розділі І (докладніше див. Спецвипуск «Середня зар
плата: розраховуємо правильно» № 2/2015).
Обчислення середньої заробітної плати для
нарахування винагороди за вислугу років
цим переліком прямо не передбачене. Але
Порядок № 100 застосовується «в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством
виплати провадяться, виходячи із середньої
заробітної плати». Тому якщо в якомусь нормативно-правовому акті (не локальному), який
визначає умови оплати праці, прямо вказано,
що працівнику виплачується винагорода за
вислугу років у розмірі середньої заробітної
плати, то підприємство, яке керується таким
нормативно-правовим актом, має використовувати й норми Порядку № 100. Але нам
такі нормативні акти, де було в вказано, що
винагорода за вислугу років виплачується у
розмірі середньої заробітної плати не вдалося знайти. Наприклад, надбавка за вислугу
років державним службовцям виплачується
щомісячно у відсотках до посадового окладу.
Якщо ж у колективному договорі (чи іншому локальному акті) зазначено, що винагорода за вислугу років виплачується в розмірі
середньої заробітної плати, яка обчислюється
на підставі норм Порядку № 100, то підприємство має застосовувати положення Порядку № 100. Але і тут не обійтися без уточнень.
Підприємству слід додатково визначити, який
розрахунковий період воно приймає для
розрахунку (рік чи два попередні місяці) та
чи на тих же умовах воно враховує виплати,
отримані працівником.
Як урахувати премії, виплачені до
святкових дат, під час обчислен
ня середньої заробітної плати для
оплати днів відпустки?
Премії, виплачені до святкових дат,
є одноразовими, тому вони не враховуються під час обчислення се-

вебинар

редньої заробітної плати в усіх випадках її
збереження.
Середня заробітна плата для оплати днів
відпустки обчислюється згідно з Порядком № 100.
Під час обчислення середньої заробітної
плати в усіх випадках її збереження враховуються виробничі премії, які не мають
разового характеру, а саме:
• щомісячні;
• за результатами роботи за квартал;
• за півріччя (п. 3 Порядку № 100).
Одноразові виплати не враховуються під
час обчислення середньої заробітної плати
в усіх випадках її збереження.
Виробничі індивідуальні премії пе
редбачені внутрішнім положенням
про стимулювання працівників.
Чи враховувати їх, обчислюючи середню
заробітну плату?
До складу виплат, які враховуються
для обчислення середньої заробітної
плати в усіх випадках її збереження,
передбачених Порядком № 100, належать
виплати постійного характеру: премії, які
виплачуються не раз на рік, а щомісяця,
щокварталу, раз на півріччя.
Пунктом 4 Порядку № 100 визначений
перелік виплат, що не підлягають урахуванню під час обчислення середньої заробітної
плати в усіх випадках її збереження, передбачених Порядком № 100.
Якщо премії, передбачені в положенні про
преміювання, виплачуються за виконання
окремих доручень (одноразового характеру), вони не враховуються для обчислення
середньої заробітної плати в усіх випадках
її збереження.
Чи враховується винагорода за під
сумками роботи за рік для обчис
лення середньої заробітної плати
для оплати часу простою?
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Час простою не з вини працівника
оплачується з розрахунку не нижче
від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
За час простою, коли виникла виробнича
ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я
працівника або для людей, які його оточують,
і навколишнього природного середовища
не з його вини, за ним зберігається середній заробіток (ст. 113 КЗпП). Якщо йдеться
про збереження середнього заробітку саме
за час простою у другій ситуації, то середня
заробітна плата обчислюється за п. 2 Порядку № 100, виходячи з виплат за останні два
календарних місяці роботи, що передують
місяцю, в якому відбувається подія, з якою
пов’язано виплату.
Для обчислення середньої заробітної плати
в усіх випадках її збереження враховується
одноразова винагорода за підсумками роботи
за рік і вислугу років (п. 3 Порядку № 100).
В Порядку № 100 чітко визначено умови
врахування одноразових винагород, у т. ч.
винагороди за підсумками роботи за рік,
для обчислення середньої заробітної плати.
Такою умовою є її нарахування в поточному
році за попередній календарний рік.
Якщо ця умова виконана, то винагорода
за підсумками роботи за рік зараховується
до середнього заробітку додаванням до
заробітку кожного місяця розрахункового
періоду 1/12 винагороди.
Премію розрахували за фактично
відпрацьований у попередньому
періоді час. Чи може вона для об
числення середньої заробітної плати вра
ховуватися як фіксована сума пропорційно
часу, відпрацьованому в розрахунковому
періоді?
До складу виплат, які враховуються
для обчислення середньої заробітної
плати, включаються премії постійного
характеру (п. 3 Порядку № 100).
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Премії включаються в заробіток того
місяця, на який вони припадають згідно з
розрахунковою відомістю на заробітну плату.
Якщо кількість робочих днів відпрацьовано не повністю, премії під час обчислення
середньої заробітної плати за останні два
календарних місяці враховуються пропор
ційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.
В положенні про преміювання на підприємстві, як правило, передбачено, що
премія нараховується пропорційно відпрацьованому часу.
На думку Мінсоцплітики, якщо щомісячні
премії збігаються з місяцями, за які вони
нараховані (місяці розрахункового періоду),
і обчислені пропорційно відпрацьованому
часу, вони включаються в заробіток у фактично нарахованому розмірі. Якщо премія
виплачується в наступному за звітним місяці
та нараховується у фіксованому розмірі пропорційно відпрацьованому часу, а кількість
робочих днів розрахункового періоду відпрацьована неповністю, премії під час обчислення середньої заробітної плати за останні
два місяці враховуються пропорційно часу,
відпрацьованому в розрахунковому періоді.
З керівником державного підпри
ємства укладено контракт, у якому
зазначається, що йому (керівнику)
щокварталу нараховується премія за під
сумками роботи підприємства за квартал.
Чи можна для виконуючого обов’язки
керівника застосовувати такі ж умови та
розміри оплати праці й преміювання, які
були в керівника?
Норми щодо умов і розмірів оплати
праці керівників підприємств державної та комунальної власності визначаються постановою КМУ «Про умови і
розміри оплати праці керівників підприємств,
заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»
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від 19.05.1999 р. № 859 та/або окремими
постановами/розпорядженнями уряду чи
керівниками уповноважених центральних
органів виконавчої влади.
Щодо умов оплати праці керівників державних підприємств, осіб, які тимчасово
виконують їхні обов’язки краще звертатися
до органу виконавчої влади, в управлінні
якого перебуває підприємство.
До яких виплат слід відносити га
рантійні виплати (винагороди),
якщо вони вказані в колективному
договорі?
Норми та гарантії з оплати праці для
працівників, які є мінімальними державними гарантіями, передбачені у
ст. 12 Закону про оплату праці.
До норм оплати праці належать:
• робота в надурочний час;
• у святкові, неробочі та вихідні дні;
• у нічний час;
• час простою, який мав місце не з вини
працівника.
До гарантій в оплаті праці належать оплата часу:
• щорічних відпусток;
• виконання державних обов’язків;
• підвищення кваліфікації або медичного огляду;

Беседка

Свята та пам’ятні дати у вересні

День знань
День підприємця
День військової розвідки
День українського кіно
День фізичної культури
і спорту України
13 вересня, нд. День програміста
День танкіста
17 вересня, чт. День рятівника

1 вересня, вт.
6 вересня, нд.
7 вересня, пн.
12 вересня, сб.

• роботи за переведенням за станом
здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу,
в т. ч. за виробничої потреби, та вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох
років тощо.
Порядком № 100 визначено виплати, які
враховуються або не враховуються для обчислення середньої заробітної плати в усіх
випадках її збереження.
Для обчислення середньої заробітної
плати враховуються виробничі премії, іншими словами, премії постійного характеру за результатами виробничої діяльності
працівника, які виплачуються щомісячно,
щоквартально, раз на півріччя.
Також для розрахунку середньої заробітної
плати враховується одноразова винагорода за
вислугу років і підсумками роботи за рік, у разі
виконання основної умови її врахування для
обчислення середньої заробітної плати, визначеної в п. 3 Порядку № 100. Основною умовою
для врахування винагороди за вислугу років
і підсумками роботи за рік є її нарахування в
поточному році за попередній календарний рік.
Якщо в колективному договорі передбачено,
що винагорода за підсумками роботи за рік і за
вислугу років виплачується щоквартально або
щомісяця, то за таких умов вона є постійною
виплатою та зараховується для обчислення
середньої заробітної плати в усіх випадках її
збереження, передбачених Порядком № 100.

19 вересня, сб. День винахідника
і раціоналізатора
День фармацевтичного
працівника
23 вересня, ср. День осіннього рівнодення
27 вересня, нд. День вихователя
30 вересня, ср. Всеукраїнський День бібліотек
Міжнародний день
перекладача
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Сегодня в рубрике:
Материальная ответственность:
порядок возмещения
c. 24
Административная
ответственность бухгалтеров:
процедура привлечения c. 31
Прекращаем трудовые отношения с руководителем c. 36
Совместители на предприятии:
оформление трудовых
отношений
c. 43

Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Матеріальна

відповідальність:
порядок
відшкодування

В минулих номерах журналу ми розповіли про види матеріаль
ної відповідальності, підстави для притягнення до матеріальної
відповідальності та порядок визначення розміру шкоди. А зараз
визначимося з тим, як покривається шкода
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Порядок покриття шкоди
Шкода може бути покрита працівником:
• добровільно, шляхом внесення коштів у
касу підприємства чи утримана із заробітку
за його заявою;
• за розпорядженням керівника, утримана із заробітку примусово;
• за рішенням суду.
Розглянемо ці випадки детальніше.

Добровільне покриття шкоди
Законодавство дає працівникові змогу
покрити нанесену підприємству шкоду доб
ровільно повністю або частково (частина
п’ята ст. 130 КЗпП). Якщо шкода покривається
добровільно, працівник може за згодою роботодавця передати для покриття заподіяної
шкоди рівноцінне майно або відремонтувати
пошкоджене. Зверніть увагу — для такого
способу покриття шкоди має бути згода
роботодавця, зафіксована документально.
Тобто керівник має видати наказ про
добровільне покриття шкоди працівником
шляхом внесення майна або ремонту пошкодженого майна за рахунок працівника.
Підставою для видання такого наказу буде
доповідна записка про пошкодження майна,
заява працівника про його бажання покрити
шкоду добровільно, а також документ, який
фіксує розмір шкоди. Це може бути, як ми
зазначали раніше, або звіт про незалежну оцінку вартості пошкодженого майна,
або складений на підприємстві акт оцінки
збитків —залежно від того, яка саме шкода
нанесена підприємству.
Зауважимо, що такий спосіб покриття
шкоди не дуже популярний, бо потребує додаткових дій — оцінки майна, яке вноситься,
оформлення документів щодо прийомупередавання, заведення майна на баланс
підприємства та його подальшого обліку.
Набагато простішим є добровільне покриття
шкоди шляхом унесення працівником коштів
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у касу підприємства. Хоча згода керівника
на це не потрібна, але наказ все ж краще
видати, як додаткове підтвердження того,
що кошти, які приймаються від працівника,
спрямовуються саме на покриття завданої
шкоди.

Покриття шкоди
за розпорядженням керівника
Згідно з частиною першою ст. 136 КЗпП
шкода в розмірі, що не перевищує серед
нього місячного заробітку, покривається
працівниками за розпорядженням роботодавця. Якщо шкода відшкодовується керівником підприємства або його заступником,
підставою для цього буде розпорядження
вищестоящого органу в порядку підлеглості.
Розпорядження роботодавця або вище
стоящого в порядку підлеглості органу має
бути зроблено не пізніше двох тижнів із дня
виявлення заподіяної працівником шкоди.
У п. 20 постанови № 14 від 29.12.1992 р.
(далі — Постанова № 14) ВСУ роз’яснює, що
днем виявлення шкоди слід вважати день,
коли власнику або уповноваженому ним
органу стало відомо про наявність шкоди,
заподіяної працівником. Днем виявлення
шкоди, встановленої в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, ревізії або
перевірки фінансово-господарської діяльності
підприємства, установи, організації, слід
вважати день підписання акта або висновку. Якщо розпорядження не видано протягом двох тижнів із дня виявлення шкоди,
роботодавець може звернутися із заявою
про відшкодування шкоди до суду, про це
зазначає ВСУ у п. 2 Постанови № 14.
Розпорядження має бути звернено до
виконання не раніше семи днів із дня
повідомлення про це працівникові. Якщо
працівник не згоден із відрахуванням або
його розміром, трудовий спір за його заявою
розглядається в порядку, передбаченому
законодавством.
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Покриття шкоди за рішенням суду
Шкода покривається за рішенням суду,
якщо є підстави для застосування повної
матеріальної відповідальності, та розмір
шкоди перевищує середньомісячний заробіток працівника. Якщо ви згадаєте наші
попередні публікації, стане зрозуміло, що
у частині першій ст. 136 КЗпП йдеться про
покриття шкоди за розпорядженням роботодавця, якщо працівник:
• несе обмежену матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду;
• несе повну матеріальну відповідальність, але розмір прямої дійсної шкоди не
перевищує середнього місячного заробітку.
В решті випадків шкода покривається
шляхом подання роботодавцем позову до суду.
Строк для звернення до суду з позовами
про стягнення з працівників шкоди, заподіяної підприємствам, установлений ст. 233
КЗпП. Він становить рік і обчислюється
з дня виявлення заподіяної працівником
шкоди. Якщо працівник припинив трудові
відносини з підприємством, це не позбавляє
підприємства права звернутися до суду із
заявою про відшкодування шкоди — на це
звертає увагу ВСУ у п. 2 постанови № 14.

Визначаємо розмір покриття
шкоди
В разі притягнення до повної матеріальної
відповідальності працівник має відшкодувати
пряму дійсну шкоду. Як визначити її розмір,
ми розповіли у попередніх номерах журналу.
Якщо ж працівник притягується до обмеженої відповідальності, шкода покривається
в розмірі середнього місячного заробітку.

Розрахунок середнього заробітку
Середній місячний заробіток визначається
згідно з Порядком обчислення середньої за-
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робітної плати, затвердженим постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100).
У розрахунковий період включаються
два календарні місяці роботи, що передують
факту заподіяння шкоди або судовому розгляду справи.
Якщо працівник працював менше двох
місяців, за розрахунковий період приймається фактично відпрацьований час. Якщо
протягом останніх двох календарних місяців
працівник не працював, середня заробітна
плата обчислюється, виходячи з виплат за
попередні два місяці роботи.
Якщо і протягом цих місяців працівник не
відпрацював жодного робочого дня, середня
заробітна плата обчислюється, виходячи з
установленої тарифної ставки або посадового (місячного) окладу (останній абзац п.
4 Порядку № 100).
Виплати, які включаються в розрахунок,
визначені у п. 3 Порядку № 100. Розрахунок
середньої заробітної плати за два місяці має
свої особливості: в її обчисленні не враховуються виплати за час, протягом якого за
працівником зберігається середній заробіток,
у т. ч. за час щорічної та додаткової відпусток
(п. 4 Порядку № 100).
Оскільки середня місячна заробітна плата
в цьому випадку застосовується для визначення межі відповідальності, вона обчислюється шляхом множення середньоденної
заробітної плати на середньомісячну кіль
кість робочих днів у розрахунковому періоді
(п. 8 Порядку № 100).
У свою чергу, середньоденна заробітна
плата визначається діленням заробітної
плати за фактично відпрацьовані протягом
двох місяців робочі дні на кількість відпрацьованих робочих днів.
Середньомісячна кількість робочих днів
розраховується діленням на два сумарної
кількості робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи
підприємства.
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Відрахування із заробітної плати
Шкода зазвичай покривається шляхом
відрахування із заробітної плати працівника
(якщо тільки працівник не виявив бажання
покрити шкоду добровільно) у порядку,
визначеному ст. 128 КЗпП. За кожної виплати заробітної плати загальний розмір
усіх відрахувань не може перевищувати
20 %, а у випадках, окремо передбачених
законодавством України, — 50 % заробітної
плати, яка належить до виплати працівникові. Такі окремі випадки визначені ст. 70
Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. № 606-XIV. Зокрема,
із заробітної плати може утримуватись 50
% за виконавчими документами в разі відшкодування збитків чи шкоди, заподіяних
злочином.
Відповідно до ст. 129 КЗпП не допускаються відрахування з вихідної допомоги,
компенсаційних та інших виплат, на які
законодавством не звертається стягнення.

Спрямування отриманих коштів
На підставі п. 10 Порядку визначення
розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ
від 22.01.1996 р. № 116 (далі — Порядок
№ 116), із стягнутих із працівника сум відшкодовуються збитки, завдані підприємству
з урахуванням фактичних витрат на відновлення пошкоджених або придбання нових
матеріальних цінностей і вартості робіт із
їх відновлення. Залишок коштів перераховується до держбюджету. Схожа норма
міститься і у ст. 3 Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням,
знищенням (псуванням), недостачею або
втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від
06.06.1995 р. № 217/95-ВР.
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Як ми пам’ятаємо, у більшості випадків
відповідальність працівника або обмежена
його середнім заробітком, або дорівнює вартості прямої дійсної шкоди. Тобто зазвичай
сума, отримана від працівника, не перевищує
суму збитків, яку отримало підприємство
від нанесеної шкоди. Але Методика оцінки
майна, затверджена постановою КМУ від
10.12.2003 р. № 1891, містить особливості
розрахунку суми збитків, що полягають у
застосуванні коефіцієнтів, на які збільшується сума шкоди. Саме про такі випадки і
йдеться у п. 10 Порядку № 116.

Бухгалтерський і податковий облік
Відрахування із заробітної плати працівника провадиться після утримань усіх податків
і зборів. Тож на сумі податку на доходи та
ЄСВ ця операція ніяк не відображається.
У податковому обліку податку на прибуток
сума відшкодування шкоди включається у
податкові доходи, а сума збитку — у податкові витрати. В разі пошкодження або
знищення основних засобів у податкові
витрати включається остаточна вартість
пошкоджених або знищених основних засобів. ПДВ нараховується на вартість пошкоджених чи знищених цінностей, якщо
підприємство є платником цього податку
(п. 189.1, п. 198.5 ПКУ).
Відображення у бухгалтерському обліку
залежить від того, чи встановлена винна
особа. Якщо на момент виявлення нестачі
або псування цінностей винна особа не встановлена, сума шкоди списується на витрати
в дебет рахунку 947 «Нестачі та втрати від
псування цінностей» з одночасним відображенням на позабалансовому рахунку 072
«Невідшкодовані нестачі та втрати від псування цінностей». У разі пошкодження або
знищення необоротних активів їхня вартість
списується в дебет рахунку 976 «Списання
необоротних активів».
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Якщо винна особа встановлена, рахунок 072 не використовується. Сума шкоди,
що підлягає відшкодуванню винним працівником, відображається за дебетом субрахунку
375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих
збитків» у кореспонденції з кредитом субра-

хунку 716 «Відшкодування раніше списаних
активів» або субрахунку 746 «Інші доходи».
Наведемо приклади застосування повної
та обмеженої матеріальної відповідальності
та відображення в обліку відшкодування
завданої працівником шкоди.

ПРИКЛАД 1

Відшкодування шкоди, якщо працівник несе
обмежену матеріальну відповідальність
Працівник через недбалість пошкодив майно підприємства (необоротний актив). Майно
не підлягає відновленню. Вину працівника доведено. Складено акт про пошкодження, до
якого працівник надав письмові пояснення. Письмовий договір про повну матеріальну
відповідальність із працівником не укладався.
Вартість завданої шкоди становить 3100 грн, що підтверджено незалежною оцінкою.
Винний працівник несе обмежену матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку згідно зі ст. 132 КЗпП.
Шкоду заподіяно та виявлено 05.08.2015 р. Розрахунковий період для визначення
середньої зарплати — з 1 червня до 31 липня 2015 р. За цей період працівник отримав
заробітну плату в сумі 3815,00 грн і середній заробіток за час щорічної відпустки в сумі
2028,00 грн. За два місяці розрахункового періоду працівник відпрацював 28 робочих
днів. 21 календарний день він перебував у відпустці.
Розраховуємо середній місячний заробіток: 3815 28 = 136,25 (грн).
Середньомісячна кількість робочих днів: (23 + 20) 2 = 21,50 (дн).
Середньомісячна зарплата: 136,25 21,50 = 2929,38 (грн).
Отже працівник має покрити шкоду підприємства в сумі 2929,38 грн.
Працівник виявив бажання покрити шкоду добровільно у повному обсязі шляхом внесення коштів у касу підприємства.
У бухгалтерському та податковому обліку операцію з відшкодування шкоди можна
відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст операції

1

Бухгалтерський облік
Д-т

К-т

Списана сума зносу
необоротного активу
(умовно)

131

10

Списана остаточна
вартість пошкодженого майна

976

2

3

Нарахована сума до
відшкодування

375

746

4

Внесена в касу сума
відшкодування

301

375

Податковий облік

Сума,
грн

Доходи

Витрати

2100,00

—

—

3100,00

—

3100,00

2929,38

2929,38

—

2929,38

—

—

10
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ПРИКЛАД 2

Відшкодування шкоди, якщо працівник несе
повну матеріальну відповідальність
На складі виявлено нестачу товару. Встановлено, що винною особою є комірник.
Винний працівник несе повну матеріальну відповідальність, оскільки з ним підписаний
договір про повну матеріальну відповідальність.
Вартість завданої шкоди становить 2000 грн, що підтверджено актом нестачі товару.
Середня місячна заробітна плата працівника, розрахована, виходячи з виплат за два
календарних місяці, що передують факту заподіяння шкоди, становить 4000,00 грн. Таким
чином, рішення про відшкодування може прийняти керівник підприємства, бо вартість
шкоди не перевищує середній заробіток.
За рішенням керівника відшкодування провадиться шляхом відрахування із заробітної
плати працівника 20 % заробітної плати щомісяця, до повного погашення боргу (зразок
наказу наведено на с. 30).
Заробітна плата працівника становить 4000,00 грн. Сума зарплати до виплати після
утримання податків і зборів до бюджету:
4000,00 – 144,00 – 578,40 – 60,00 = 3217,60 грн.
Сума відрахування 20 %:
3217,60 20 % = 643,52 (грн).
У бухгалтерському та податковому обліку операцію з відшкодування шкоди можна
відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік
Д-т

К-т

Податковий облік

Сума,
грн

Доходи

Витрати

2000,00

—

2000,00

2000,00

2000,00

—

1

Списана вартість
матеріальних цінностей

947

28

2

Прийняте рішення
про відшкодування шкоди

375

716

3

Нарахована зарплата

93

661

4000,00

—

4000,00

4

Утриманий ЄСВ

661

65

144,00

—

—

5

Утриманий ПДФО

661

64

578,40

—

—

6

Утриманий ВЗ

661

64

60,00

—

—

7

Нарахований ЄСВ
(умовно)

93

65

1472,00

—

1472,00

8

Відрахований із заробітної
плати черговий платіж

661

375

643,52

—

—

9

Виплачена зарплата

661

311

2574,08

—

—
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Зразок
Зразок наказу про відрахування із заробітної плати
ТОВ «Кристал»
НАКАЗ
14.08.2015                                                                                                          м. Київ
Про відрахування із заробітної плати
У зв’язку з виявленням понаднормової нестачі товару на складі та встановленням
вини комірника Бурко В. М., керуючись ст. 127, ст. 128 і ст. 136 КЗпП,
НАКАЗУЮ:
1. Покрити шкоду, завдану працівником Бурко В. М., у сумі 2000,00 грн шляхом
відрахування із заробітної плати. Відрахування проводити щомісяця в розмірі 20 %
суми зарплати, яка належить до виплати, до повного погашення боргу.
2. Підготувати письмове повідомлення працівникові Бурко В. М. про прийняття
рішення щодо відрахування з його заробітної плати.
3. Це розпорядження підлягає виконанню не раніше семи днів із дня отримання
зазначеного повідомлення працівником Бурко В. М.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера Пряжко А. В.
Підстави: Акт про нестачу товару від 05.08.2015.
Пояснювальна записка Бурко В. М.
Директор                                              Кадишев

Л. П. Кадишев

З розпорядженням ознайомлені:     Бурко
Пряжко

В. М. Бурко
А. В. Пряжко

Повідомлення про відрахування із заробітної плати отримав. Заперечень не маю.
17.08.2015
Бурко
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист, спеціаліст відділу цивільного, господарського
та податкового права юридичної компанії «РЛК»

Адміністративна

відповідальність
бухгалтерів: процедура
притягнення

В попередній статті (див. «Заработная плата» № 7/20 15, с. 36)
було розглянуто поняття адміністративної відповідальності,
її види та коло суб’єктів, які можуть бути притягнуті до неї.
Серед них можуть опинитися і бухгалтери. Тому розглянемо
далі в статті процедуру притягнення до адміністративної від
повідальності саме цієї категорії працівників, перелік органів,
які мають право накладати адміністративний штраф, порядок
оскарження таких штрафів та наслідки притягнення бухгалтерів
до відповідальності

Протокол про адміністративне
правопорушення
Після встановлення чи виявлення факту
адміністративного проступку обов’язково
складається протокол про адміністративне
правопорушення. За своєю суттю протокол є
описовою частиною події — того, що сталось.
Він обов’язково складається на спеціальних
бланках у двох примірниках, один із яких
вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, а другий —
залишається в посадової особи.
Отже, залученню бухгалтера до адміністративної відповідальності передує складання

щодо нього протоколу про адміністративне
правопорушення. Особа, щодо якої складено
протокол, має право написати свої пояснення
суті виявленого правопорушення, відмовитися
від їх надання, а також від підпису протоколу.
Однак складений протокол ще не є підставою
для сплати адміністративного штрафу.
Надалі на підставі складеного протоколу
виноситься постанова в справі про адміністративне правопорушення. Саме в ній вказується
конкретна сума штрафу та порядок його
сплати. На розмір штрафу впливає ступінь
тяжкості вчиненого проступку, а також те,
чи залучалась особа раніше до адміністративної відповідальності.
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Особа вважається притягнутою до адміністративної відповідальності з дати складання
протоколу, а не з дати призначення покарання.
Якщо ж стягнення не було накладено, особа
не може вважатись такою, що притягалась
до адміністративної відповідальності.
Адміністративна відповідальність виникає
лише після винесеної постанови в справі про
адміністративне правопорушення. І важливо
знати, що складений протокол про адміністративне правопорушення не завжди означає,
що настане відповідальність за проступок,
зафіксований у протоколі, оскільки існують
можливості уникнути відповідальності, навіть за виявленого порушення. Розглянемо
їх нижче.

Умови винесення постанови
в справі про адміністративне
правопорушення
Строк давності
Однією з перших умов винесення постанови є строк давності.
Постанову про притягнення до адміністративної відповідальності може бути винесено,
якщо не сплив строк давності, передбачений
для притягнення до адміністративної відповідальності: два місяці з дня вчинення
правопорушення, а в разі триваючого правопорушення — два місяці з дня його виявлення
(ст. 38 Кодексу України про адміністративні
правопорушення; далі — КУпАП).
Якщо справи про адміністративні правопорушення підвідомчі суду (судді), тобто коли
постанову у справі виносить суд, стягнення
може бути накладено не пізніш як через три
місяці з дня вчинення правопорушення,
а за триваючого правопорушення — не пізніш
як через три місяці з дня його виявлення.
Під час застосування адміністративних
стягнень важливо визначити, про яке саме
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правопорушення йдеться — разове чи триваюче. Зауважимо, що чинне законодавство
не містить визначення цих понять, однак
окремі їх тлумачення можна знайти в листах
Міністерства юстиції України від 01.12.2003 р.
№ 22-34-1465 і від 17.07.2007 р. № 22-14-493.
Під триваючим правопорушенням
варто розуміти проступок, пов’язаний із
тривалим, безперервним невиконанням
обов’язків, покладених на винного законом.
Триваюче правопорушення передбачає, що
протиправні дії (бездіяльність) порушника
не припиняються: за ними слідують такі ж
самі дії або продовжується таж сама протиправна бездіяльність. Тобто триваюче правопорушення характеризується безперервним
порушенням закону протягом якогось часу.
І хоча триваюче правопорушення справляє
враження кількох однотипних правопорушень, воно є одним правопорушенням.
Триваюче правопорушення припиняється, якщо його факт виявлено компетентним
органом під час проведення перевірки. Наприклад, під час документальної перевірки
на підставі первинних документів можна
виявити такі проступки: відсутність обліку доходів і витрат, для яких установлено
обов’язкову форму обліку, ведення з порушенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інші правопорушення,
пов’язані з нарахуванням податків і зборів.
До разових адміністративних правопо
рушень належать вчинки, які мають разовий
і сьогоденний характер. Наприклад, вчинення дій, що перешкоджають представникам
контролюючих органів проводити перевірки,
несвоєчасне подання декларацій, розрахунків, платіжних доручень, несплата платежів
до бюджетів і державних цільових фондів тощо.
День вчинення правопорушення — це,
наприклад, порушення граничного дня подання декларації про доходи до податкового
органу або ж порушення граничного терміну
подання платіжних документів до установ
банків щодо сплати податків, зборів тощо.
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Разове порушення вважається скоєним
у момент недопуску перевіряючих, складання
та подання бухгалтером податкової звітності
з порушенням установлених термінів. Якщо
в наступному періоді бухгалтер знову не допустить перевіряючих, неправильно буде
вести облік доходів і витрат і, як результат,
неправильно складе податкову звітність
(не беручи до уваги показники попереднього періоду), це вже вважатиметься новим
правопорушенням. Воно може бути або
тотожним попередньому правопорушенню,
або зовсім іншим.

Склад правопорушення
Іншою умовою винесення постанови
є склад правопорушення. Він має чотири
ознаки (критерії): об’єкт, суб’єкт, суб’єктивна
сторона й об’єктивна сторона. Якщо немає
однієї з ознак складу правопорушення, винесення постанови неможливо.
Об’єктом адміністративного правопорушення є те, на що посягає проступок,
конкретні об’єкти матеріального світу (речі),
щодо яких учинено правопорушення. Так,
якщо законом установлено подання звітності
до визначеної дати, то неподання звітності
до цієї дати є порушенням, об’єктом якого
є закріплена в законі норма, що передбачає
подання такої звітності.
Об’єктивною стороною проступку є дія
чи бездіяльність.
Суб’єкт адміністративного проступку — це
особа, що скоїла адміністративний вчинок
і яку відповідно до чинного законодавства
можна притягнути до адміністративної відповідальності.
Зауважимо, що в окремих випадках су
б’єкта адміністративного проступку може
і не бути. Припустимо, що під час перевірки фіскальними органами було виявлено
порушення, допущене за часів роботи попереднього бухгалтера. Адміністративна
відповідальність може бути накладена лише
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на посадову особу, а оскільки новий бухгалтер несе відповідальність тільки за той
період, у якому він став до виконання своїх
посадових обов’язків, і лише за дані, сформовані ним безпосередньо, суб’єкт, якого
мають притягнути до адміністративної відповідальності, відсутній, а, отже, і немає
підстав для винесення постанови у справі
про адміністративне правопорушення.
Суб’єктивною стороною правопорушення є вина, мотив і мета, яка може бути
в формі умислу чи необережності.

Повторність адміністративного
правопорушення
Статтею 39 КУпАП передбачено, що коли
особа, на яку накладено адміністративне
стягнення, протягом року з дня сплати штрафу
(дня внесення в банківську установу штрафу
в розмірі, зазначеному в постанові про адміністративне правопорушення) не вчинила
нового адміністративного правопорушення,
вона вважається такою, що не була піддана
адміністративному стягненню.
Вказану норму КУпАП важливо враховувати під час застосування адміністративного
стягнення та насамперед визначати, вперше
чи повторно протягом року вчинене адміністративне правопорушення. Повторне
вчинення тотожного правопорушення є
обтяжуючою обставиною та впливає на розмір штрафу.
Для визначення повторності правопорушення відлік 365 днів (для високосного
року — 366 днів) слід починати з дати сплати
штрафу (ст. 35 КУпАП).

Які органи притягують до
адміністративної відповідальності
Постанову в справі про адміністративне
правопорушення може бути винесено як
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органом державної влади, місцевого самоврядування (їхніми посадовими особами), так
і судом. Розмежування між цими органами
наведено в главі 17 КУпАП.
Слід також урахувати, що в разі винесення постанови в справі про адміністративне
правопорушення судом, особа, крім штрафу,
має сплатити і судовий збір. Його ставка
відповідно до Закону України «Про судовий
збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI становить
0,03 мінімальної зарплати, встановленої
на 1 січня календарного року, в якому подається заява або скарга (у 2015 р.— 36,54 грн).

Оскарження постанови в справі
про адміністративні
правопорушення
Якщо постанову в справі про адміністративне правопорушення винесено органом
державної влади, місцевого самоврядування (їхніми посадовими особами), вона
може бути в 10-денний термін оскаржена
у вищестоящому органі або в суді. Цей
строк починає обчислюватися з моменту
винесення постанови. Якщо ж установлений строк був пропущений із поважних
причин, його може бути поновлено. Для
цього особа, яка має право на оскарження
постанови в справі про адміністративне
правопорушення, надає письмову заяву
про поновлення строку. В заяві обов’язково
вказується причина, з якої був пропущений
строк, і надаються підтвердні документи,
на які є посилання в заяві.
Орган (посадова особа), який розглядає
заяву, перевіряє обґрунтованість причини
та за власним переконанням вирішує, чи є
вона поважною. Зокрема, поважною причиною може бути визнана хвороба особи,
її від’їзд у службових справах та інші. Заяву
щодо поновлення строку може бути подано
до органу, який має право розглядати скаргу,
або до суду.
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У випадку оскарження постанови в судовому порядку подається адміністративний
позов до суду загальної юрисдикції (районний, районний у місті, міський) за місцем
реєстрації особи, яка притягається до відповідальності, або ж за місцем розташування
органу, який виніс оскаржувану постанову.
Визначення органу, який має право розглядати скаргу, подану в разі оскарження
постанови в справі про адмінпорушення,
залежить від того, який саме орган прийняв
цю постанову. Наприклад, якщо постанову
про накладення штрафу виписала посадова
особа Фонду соціального страхувнаня, скарга
подається на імя керівника цього Фонду.
Незалежно від того, який орган розглядав
справу, оскаржити постанову завжди можна
в районному, районному в місті, міському
чи міськрайонному суді.
Оскільки згідно зі ст. 291, 303 КУпАП подання скарги у встановлений строк зупиняє
стягнення штрафу та перебіг тримісячного
строку виконання постанови, час розгляду
справи судом до тримісячного строку не зараховується.
Якщо постанову в справі про адміністративне правопорушення спочатку прийнято
судом, вона може бути оскаржена в 10-денний
термін в апеляційному суді області. Скарга
подається через суд, який виніс оскаржувану
постанову.
Важливо пам’ятати, що рішення, прийняте
апеляційним судом за результатами розгляду
адміністративного позову, є остаточним і
подальшому оскарженню не підлягає (частина друга ст. 171(2) Кодексу Адміністративного Судочинства України від 06.07.2005 р.
№ 2747-IV).
Для добровільної сплати штрафу, встановленого постановою в справі про адміністративне правопорушення, КУпАП відводить
15-денний термін (ст. 307 КУпАП). В іншому
випадку штраф у подвійному розмірі підлягає
примусовому стягненню органом державної
виконавчої служби.
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Наслідки винесення постанови
в справі про адміністративне
правопорушення
Важливо пам’ятати, що складений протокол про адміністративне правопорушення
та винесена на підставі нього постанова
про притягнення до адміністративної відповідальності мають доказове значення для
інших справ та наслідків, що з них витікають.
Уявімо ситуацію. На підприємстві проведена перевірка фіскальною службою, виявлені
порушення, за фактом яких посадових осіб
притягнуто до адміністративної відповідальності. Але крім адмінвідповідальності
до юридичної особи буде застосована ще є й
фінансова, розмір якої зазначений в іншому документі — повідомленні — рішенні фіскальної
служби. І якщо в подальшому підприємство
буде оскаржувати таке повідомлення — рішення фіскальної служби в судовому порядку,
то постанова про накладення адмінштрафу
на посадових осіб за проступок, який нерозривно пов’язаний із нарахованою фінансовою
санкцією на підприємство, стане доказовою
базою для суду в доведенні правомірності та
дійсності винесеного повідомлення-рішення.
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Тому така постанова буде доказовою
базою на боці фіскальної служби, оскільки
якщо іншим судом установлено склад адміністративного проступку, а посадова особа
не оскаржувала притягнення до відповідальності, тому це свідчить про те, що вона згодна
з постановою та виявленим порушенням.
А погодження скоєного адміністративного
проступку є наслідком для застосування
і фінансової санкції, тому скасувати таке
повідомлення-рішення в іншому суді буде
неможливо.
Такі ж наслідки має притягнення до адміністративної відповідальності і в сфері
кримінального права.
Якщо особа погоджується з адміністративним проступком, вона погоджується і з
фактом виявленого порушення, що витікає
з адміністративного проступку в кримінальному та податковому провадженні.
Отже, такі дії особи як внесення чи ні заперечення в протокол про адміністративне
правопорушення, оскарження чи ні постанови про притягнення до відповідальності
мають значення для інших видів відповідальності та фінансових санкцій, які можуть
бути застосовані.

Що нового

Оподаткування пенсій
Законом України від 17.07.2015 р. № 653VIII внесено зміни до ст. 164 ПКУ щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких
інших категорій осіб. Встановлено, що норми
пп. 164.2.19 ПКУ не застосовується до пенсій
(тобто вони не підлягають оподаткуванню на

визначених ним умовах), призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни,
інвалідам війни й особам, на яких поширюється
чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Закон набирає чинності з 01.09.2015 р.
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Олексій КРАВЧУК,
аудитор, к. ю. н., доцент

Припиняємо

трудові відносини
з керівником

Особливості трудових відносин керівника й очолюваного ним
підприємства, установи, організації полягають у тому, що його
роль є двоякою. З одного боку — він у трудових відносинах є
представником власника (так званим уповноваженим влас
ником органом), а з іншого — він є найманим працівником і
на нього поширюється трудове законодавство. І так само, як
і інший найманий працівник, керівник може бути звільнений.
А ким і як — дізнайтеся зі статті

Г

осподарське законодавство для більшості юридичних осіб передбачає можливість керівництва юридичною особою
найманим керівником (як для унітарних, так і
для корпоративних підприємств — товариств,
кооперативів). Як правило, одноосібним виконавчим органом товариства є найманий
директор або генеральний директор. Для
товариств, у яких створюються колегіальні
виконавчі органи — правління, ради директорів, керівником є голова такого органу.
На цю особу покладаються представницькі функції — представництво юридичної
особи, право й обов’язок дії від її імені без
довіреності тощо.
Для всіх інших працівників (за дуже рідкісними винятками) керівник є тим органом,
який приймає та звільняє з роботи. А от сам
себе він звільнити не може. Особливості

звільнення керівника полягають в тому, що
на відміну від усіх інших працівників підприємства, він звільняється іншим органом.
Розглянемо, в якому порядку та з яких
передбачених законом підстав можна припинити трудові відносин з керівником.

Органи, уповноважені звільняти
керівника
Орган, уповноважений приймати на
роботу та звільняти з роботи, як правило,
визначено установчим документом — статутом або положенням юридичної особи.
Звичайно, ці норми ґрунтуються на вимогах
нормативних актів чинного законодавства.
Але в деяких випадках такі вимоги в законі
не прописано, а отже керуватися слід лише
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нормами установчого документа. Зауважимо,
що трапляються випадки, коли підзаконні
акти та норми статутів у питанні призначення та звільнення керівника суперечать
закону. Але якщо в разі призначення керівника неуповноваженим органом жодних
проблем (щодо початку трудових відносин)
не виникає, то в разі звільнення тим самим
неуповноваженим органом можуть виникнути серйозні проблеми, адже захист від
незаконного звільнення гарантують Конституція та КЗпП, і звільнення керівника іншим
органом, ніж передбачено законом, може

у випадку оскарження потягнути його поновлення на роботі та виплату компенсацій.
У таблиці 1 наведено перелік органів, що
мають повноваження приймати на роботу
та звільняти керівника згідно з чинним законодавством, залежно від виду юридичної
особи. Оскільки видів юридичних осіб значно більше, то і таких органів також більше.
Власне питання повноважень цих органів на
звільнення керівника та порядок реалізації
цих повноважень регулюється установчим
документом юридичної особи. Саме цей
орган приймає рішення про звільнення,
Таблиця1

Органи, що мають повноваження приймати та звільняти керівника
Вид юридичної особи

Орган, уповноважений приймати та звільняти керівника

Підстава

Товариство з обмеженою
відповідальністю

загальні збори учасників

стаття 59, п. «г» частини п’ятої
ст. 41 Закону України «Про
господарські товариства»
від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ

Акціонерне товариство

наглядова рада акціонерного
товариства

пункт 8 частини другої ст. 52 Закону
України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VІ

Приватне підприємство

власник або уповноважений
ним орган

частина третя ст. 65 Господарського
кодексу України

Виробничий кооператив

загальні збори членів
виробничого кооперативу

частина перша ст. 102 Господарського
кодексу (щоправда, там йдеться лише
про обрання, але звільнення, очевидно,
також мається на увазі)

Господарське об’єднання

орган, що прийняв рішення
про утворення об’єднання

частина четверта ст. 122
Господарського кодексу

Комунальне підприємссільський, селищний, міський
тво, організація, установа голова
(крім дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів)

пункт 10 частини четвертої ст. 42
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Державне підприємство,
організація, установа

пункт 12 частини другої ст. 8, п. 18
частини четвертої ст. 19 Закону
України «Про центральні органи
виконавчої влади», в необхідних
випадках — за погодженням із
головою місцевої державної адміністрації (ст. 36 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»)

міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої
влади
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яке має бути оформлене в порядку, передбаченому таким установчим документом або
законом. Тобто видається рішення засновника, наказ, розпорядження, складається
протокол засідання, зборів тощо.
Більшість керівників підприємств (це
стосується як унітарних, наприклад, приватних і державних або комунальних підприємств, так і корпоративних, наприклад,
товариств) можуть прийматися на роботу на
контрактній основі (частина четверта ст. 65
Господарського кодексу України). Контракт
згідно зі ст. 21 КЗпП є особливою формою
трудового договору, в якому можуть передбачатися строк його дії та умови розірвання
договору, в т. ч. дострокового, за угодою
сторін. Таким чином, питання звільнення
керівника можуть регулюватися також укладеним із ним контрактом.

Підстави звільнення керівника
Загалом підстави звільнення керівника
можна розділити на три категорії, наведені
в таблиці 2 (с. 39).
Як видно з таблиці 2, керівник може бути
звільнений з усіх загальних підстав, передбачених до всіх найманих працівників. Окрім
цього є специфічні підстави для звільнення,
які можуть бути застосовані винятково до
керівників або деяких інших посадовців
підприємства, організації, установи (наприклад, заступників керівника, керівників
цехів, відділів, інших структурних підрозділів, головного бухгалтера).
Якщо говорити про загальні підстави для
звільнення, то єдиною суттєвою відмінністю
є, як ми вже зазначали, те, що звільнення
проводиться за рішенням специфічного
органу, передбаченого установчим документом. Окрім того, якщо говорити про
звільнення з ініціативи власника (ст. 40, 41
КЗпП), то згідно зі ст. 43(1) КЗпП звільнення
керівника підприємства, організації з від-
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повідних підстав не потребує узгодження з
профкомом навіть якщо керівник є членом
профспілкової організації. Водночас на керівника-жінку, якщо вона потрапляє під
пільгові категорії, перелічені в ст. 184 КЗпП,
поширюються передбачені цією статтею
гарантії особливого захисту від звільнення,
пов’язані з материнством.
У решті питань процедура звільнення
керівника відповідає звільненню звичайного працівника (наприклад, необхідність
видати трудову книжку, провести розрахунок у день звільнення, виплатити вихідну
допомогу тощо).
Керівник так само, як і інші працівники,
має право звільнитися за власним бажанням,
подавши заяву за два тижні, як це передбачено ст. 38 КЗпП. Але це стосується лише
безстрокового трудового договору. Для
розірвання строкового трудового договору
(якщо, приміром, директор прийнятий на
роботу за контрактом на певний строк), для
звільнення за власним бажанням до закінчення строку контракту необхідна наявність
поважних причин (ст. 39 КЗпП).
За наявності поважних причин або за
безстрокового трудового договору після
подання заяви за два тижні власник або
уповноважений ним орган (орган, уповноважений законом або установчим документом
на звільнення керівника) зобов’язаний його
звільнити так само, як і будь-якого іншого
працівника.
Звільнення керівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору (п. 2
частини першої ст. 36 КЗпП), що є досить
типовим на практиці, є законним лише тоді,
коли керівника звільнено в день закінчення
строку контракту. На директора, так само,
як і на інших працівників, поширюється
правило, за яким, якщо після закінчення
строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не
вимагає їх припинення, дія цього договору
вважається продовженою на невизначений
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Таблиця 2
Підстави звільнення керівника підприємства, організації, установи
Формулювання підстави для звільнення

Підстава, на яку слід
посилатися в рішенні
про звільнення
та в трудовій книжці

1

2

Спеціальні підстави, передбачені законом для керівників (в окремих випадках
із цих підстав можуть звільнятися й деякі інші працівники)
Одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником пункт 1 частини першої
підприємства, установи, організації всіх форм власності
ст. 41 КЗпП
Винні дії керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого пункт 1(1) частини першої
заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих ст. 41 КЗпП
від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати
Припинення повноважень посадових осіб

пункт 5 частини першої
ст. 41 КЗпП

На вимогу профкому (профспілкового представника), якщо керівник стаття 45 КЗпП
порушує законодавство про працю, колективні договори й угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Укладення трудового договору (контракту) всупереч вимогам За- пункт 7(1) частини першої
кону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, ст. 36 КЗпП
які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення
З підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»

пункт 7(2) частини першої
ст. 36 КЗпП

Підстави, передбачені контрактом
Конкретні підстави визначаються при укладенні контракту його сто- пункт 8 частини першої
ронами. Наприклад, це може бути недосягнення певних показників ст. 36 КЗпП
діяльності, порушення кримінального провадження щодо керівника з
певних обставин, нанесення підприємству шкоди в певному розмірі,
застосування до підприємств санкцій контролюючими органами за
певні порушення та/або в певних розмірах, наявність заборгованості
з оплати праці тощо
Загальні підстави, передбачені законом для всіх категорій працівників
Угода сторін

пункт 1 частини першої
ст. 36 КЗпП

Закінчення строку трудового договору

пункт 2 частини першої
ст. 36 КЗпП

Власна ініціатива (власне бажання)

стаття 38 КЗпП — для безстрокових трудових договорів; ст. 39 КЗпП — для строкових трудових договорів

39
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1

2

Звільнення з ініціативи власника (з конкретних підстав, передбачених
ст. 40, 41 КЗпП), наприклад, ліквідація підприємства, виявлення невідповідності займаній посаді, поява на роботі в нетверезому стані,
прогул, нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців
підряд унаслідок тимчасової непрацездатності, поновлення на роботі
працівника, який раніше виконував цю роботу

статті 40, 41 КЗпП (для керівників також є окремі підстави, передбачені
ст. 41 КЗпП)

Переведення за його згодою на інше підприємство, в установу, пункт 5 частини першої
організацію або перехід на виборну посаду
ст. 36 КЗпП
Відмова керівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом пункт 6 частини першої
із підприємством, установою, організацією, а також відмова від про- ст. 36 КЗпП
довження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці
Набрання законної сили вироком суду, яким керівника засуджено пункт 7 частини першої
(крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуван- ст. 36 КЗпП
ням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає
можливість продовження цієї роботи
За результатами випробування

стаття 28 КЗпП

У випадках, передбачених законодавчими актами

стаття 7 КЗпП

строк (частина перша ст. 39(1) КЗпП). Тож
якщо контракт закінчився, а директор звільнений не був і вийшов на роботу, то його
контракт є продовженим на невизначений
строк, і він уже не може бути звільнений
у зв’язку із закінченням строку трудового
договору.
Якщо говорити про звільнення з підстав,
передбачених контрактом, то необхідно
враховувати, що ці підстави можуть бути
різноманітними. Слід виходити з того, що в
частині підстав для звільнення на контрактну
форму трудового договору не поширюється
положення ст. 9 КЗпП про те, що умови договорів про працю, які погіршують становище
працівників порівняно із законодавством
України про працю, є недійсними (постанова
Верховного суду України від 23.01.2013 р.).

Особливості звільнення з підстав,
спеціально передбачених для
керівників
Варто приділити увагу питанню звільнення керівника з підстав, спеціально передбачених для керівників.

Одноразове грубе порушення
трудових обов’язків
Наприклад, у разі звільнення внаслідок
одноразового грубого порушення трудових
обов’язків керівником (п. 1 частини першої
ст. 41 КЗпП), вирішуючи питання про те, чи
є порушення трудових обов’язків грубим,
суд має виходити з характеру проступку,
обставин, за яких його вчинено, того, яку
завдано ним (могло бути завдано) шкоду
(п. 27 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду судами
трудових спорів», від 06.11.1992 р. № 9).
Водночас слід мати на увазі, що грубість
порушення трудових обов’язків може бути
предметом судового спору, якщо керівник
оскаржить таке звільнення (див., наприклад,
ухвали Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
від 26.02.2014 р., від 11.03.2015 р.).

Припинення повноважень
Цікавою є така відносно нова підстава
для звільнення як припинення повноважень
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посадових осіб. Частину першу ст. 41 КЗпП
було доповнено цією нормою (п. 5) нещодавно Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
захисту прав інвесторів» від 13.05.2014 р. №
1255-VII. На сьогодні сформувалась судова
практика щодо застосування цієї підстави
для звільнення, яка, щоправда, ще мало
апробована рішеннями судів касаційних
інстанцій.
Так, в ухвалі Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 13.05.2015 р. зазначається,
що згадана норма КЗпП, яка передбачає
звільнення у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб, характеризується
юридичною невизначеністю, внаслідок
чого неможливо встановити коло таких посадових осіб, а також випадки та підстави
(причини) припинення їхніх повноважень.
Формулювання цього положення є загальним
і не містить посилань як щодо змісту та обсягу поняття «посадових осіб», так і типу й
організаційно-правових форм юридичних
осіб, яких вони стосуються.
З урахуванням такого підходу, наприклад,
Апеляційний суд міста Києва в ухвалі від
03.06.2015 р. у справі № 760/26462/14-ц
доходить висновку про те, що п. 5 частини
першої ст. 41 КЗпП стосується посадових осіб
господарських товариств, яким, наприклад,
державне підприємство не є, а тому посадові
особи державних підприємств не можуть
звільнятися з цієї підстави.
Водночас, наприклад, в ухвалі Одеського
апеляційного адміністративного суду від
08.04.2015 р. у справі № 815/4614/14 зазначається майже протилежний висновок. Так,
судом не вбачається винятків щодо сфери
застосування п. 5 ст. 41 КЗпП, оскільки законодавцем також не вказано жодних додаткових умов та обставин для її використання.
На думку суду, метою введення вказаних
положень до КЗпП, який регулює трудові
відносини всіх працівників (ст. 1 КЗпП), було
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надання власникам (керівникам) можливості звільнення посадових осіб на підставі
їхнього волевиявлення без жодних інших
формальних підстав, у т. ч., незалежно від
наявності/відсутності вини працівника, доцільності та причини звільнення, врахування
попередньої роботи та інших позитивних
результатів. Ця норма не містить обмежень
щодо категорії посадових осіб, з якими може
бути розірвано трудовий договір.
Отже застосування п. 5 частини першої
ст. 41 КЗпП також є досить проблематичним,
а отже воно може бути ризикованим. Окрім
цього ст. 44 КЗпП передбачає виплату вихідної допомоги в разі припинення трудового
договору з підстав, зазначених у п. 5 частини
першої ст. 41 КЗпП у розмірі не менше ніж
шестимісячний середній заробіток.

Втрата довіри з боку власника
Варто також окремо зупинитися на питанні щодо звільнення керівника підприємства за п. 2 частини першої ст. 41 КЗпП
у зв’язку із втратою довіри з боку власника.
Ця норма передбачає можливість звільнення
у випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або
культурні цінності, якщо ці дії дають підстави
для втрати довіри до нього з боку власника
або уповноваженого ним органу. Керівник
може бути звільнений із цієї підстави лише,
якщо до його посадових обов’язків входило
обслуговування таких цінностей. Обов’язки
керівника, за наявності спору, суд перевірятиме в установчому документі та в контракті
з керівником (за його наявності).
Так, наприклад, з ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ від 19.11.2014 р. випливає, що незважаючи на те що керівник,
звільнений із такої підстави, згідно зі статутом
був відповідальним за економічно-фінансові
питання діяльності товариства, до його
трудових обов’язків не входило виконання
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операцій, пов’язаних із безпосереднім обслуговуванням товарних цінностей, а тому
його звільнення відповідно до п. 2 частини
першої ст. 41 КЗпП є незаконним.

Наказ про звільнення
Завершуючи розгляд, зауважимо, що на
практиці прийнято видавати кадровий наказ про зняття з директора повноважень. В
останній день своєї роботи старий директор
видає наказ такого змісту: «З <дата> знімаю
із себе виконання повноважень директора»,
робить посилання на рішення компетентного
органу щодо його звільнення. Проте цей наказ жодним актом чинного законодавства
не передбачений, і є просто даниною правовому звичаю. Водночас такий наказ є доцільним для надання бухгалтерії розпоряджень
щодо виплати належних сум компенсацій

Реклама
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за невикористану відпустку, а також для
фіксування конкретної дати звільнення,
якщо рішенням компетентного органу цієї
дати не встановлено. Для випадку ж, коли
директор заперечує проти свого звільнення,
і такий наказ не видає, ці питання мають
бути висвітлені в рішенні компетентного
органу (загальних зборів учасників, наглядової ради, наказі міністра, розпорядженні
міського голови тощо).
Зазначимо також, що після звільнення
директора власнику підприємства слід
обов’язково вирішити питання про призначення нового керівника, та звернутися до
держреєстратора для внесення інформації
про органи управління до ЄДР. Для цього
заповнюється реєстраційна картка ф. № 4,
надаються документи про призначення
нового керівника (протокол, кадровий
наказ).
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Ірина КРАСОВСЬКА,
заступник головного редактора журналу «Заработная плата»

Сумісники

на підприємстві:
оформлення трудових
відносин
Нормами трудового законодавства передбачено, що праців
ник має право реалізувати свої здібності до праці не лише на
одному, а й одночасно на декількох підприємствах, якщо інше
не передбачено законодавством, колективним договором або
угодою сторін. Така робота на кількох підприємствах вважа
ється роботою за сумісництвом, а працівник — сумісником.
Порядок оформлення трудових відносин із сумісниками має
свої особливості. Саме це і розглянемо далі в статті

Поняття сумісництва
Насамперед зауважимо, що на сьогодні
не існує спеціальних нормативних актів, які б
визначали умови праці та її оплату для працівників-сумісників підприємств, установ та
організацій недержавної форми власності. Всі
чинні документи, що регулюють ці питання,
поширюються на працівників державних
підприємств. Це Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України, Міністерства
фінансів України від 28.06.1993 р. № 43 (далі —
Положення № 43), та постанова КМУ «Про
роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від
03.04.1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245).

Згідно з п. 1 Положення № 43 сумісництвом
вважається виконання працівником, крім
своєї основної, іншої регулярної оплачуваної
роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або
іншому підприємстві, в установі, організації
або у громадянина (підприємця, приватної
особи) за наймом. Якщо працівник працює
за сумісництвом на іншому підприємстві,
в нього два місця роботи — основне та за сумісництвом. Основним робочим місцем
вважається те підприємство, де зберігається
трудова книжка працівника. Якщо йдеться про
сумісництво на одному підприємстві, то одна
з посад є основною, а друга — сумісництвом.
Характерною ознакою сумісництва є те,
що інша (не основна) оплачувана робота
виконується у вільний від основної роботи
час на тому самому або іншому підприємстві.
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Навіть якщо працівник працює сумісником
на тому ж підприємстві, де і його основна
робота, його робочий час збільшується.
Поширеним прикладом цього є робота
на «півтори ставки», коли працівник одночасно працює на одній посаді повний робочий
час, а на другій — половину (на 0,5 окладу).
І саме цією ознакою сумісництво відрізняється від схожого поняття «суміщення», яке
передбачає виконання додаткової роботи
за іншою посадою тільки на одному підприємстві та в межах того самого робочого часу,
що й основна робота працівника.
Можливість роботи за сумісництвом
на одному або декількох підприємствах призводить до того, що розрізняють два види
сумісництва — внутрішнє та зовнішнє. Якщо
укладено ще один трудовий договір на тому ж
підприємстві, це кваліфікується як внутрішнє
сумісництво, якщо на іншому — зовнішнє.

Обмеження для роботи
за сумісництвом
За загальним правилом для сумісництва
не потрібні жодні дозволи. Але законодавс
твом установлені обмеження на роботу
за сумісництвом для працівників державного
сектора, зокрема:
• тривалість роботи за сумісництвом для
державних службовців і працівників державних підприємств не може перевищувати
чотирьох годин на день і повного робочого
дня у вихідний. Загальна тривалість роботи
за сумісництвом протягом місяця не має перевищувати половини місячної норми робочого
часу (п. 2 Постанови № 245). Ця норма на період проведення антитерористичної операції
(АТО) не застосовується до працівників державних підприємств, установ і організацій,
переміщених із районів проведення АТО
(постанова КМУ від 04.03.2015 р. № 81);
• забороняється працювати за сумісниц
твом керівникам державних підприємств,
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установ, організацій, їхнім заступникам,
керівникам структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій
(цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхнім
заступникам. Як виняток, вони можуть
здійснювати за сумісництвом наукову, викладацьку, медичну та творчу діяльності
(п. 4 Положення № 43);
• забороняється працювати за сумісництвом особам, які не досягли 18 років, і
вагітним жінкам. Також керівники державних підприємств разом із профспілковими
комітетами мають право встановлювати
обмеження на роботу за сумісництвом працівників окремих професій і посад, зайнятих
на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, якщо
ця робота може призвести до наслідків, що
негативно позначаться на стані їхнього
здоров’я та безпеці виробництва (п. 1 Постанови № 245).
У додатку до Положення № 43 наведено
перелік робіт, які не є сумісництвом. Усі
працівники, крім основної роботи та роботи
за сумісництвом, мають право їх виконувати.
Для працівників підприємств недержавної
форми власності обмеження роботи за сумісництвом на законодавчому рівні не встановлені, окремі заборони можуть бути введені
колективним або трудовим договором.

Прийняття сумісника на роботу
Укладення трудового договору
Робота за сумісництвом оформлюється окремим трудовим договором, навіть
якщо особа працюватиме за сумісництвом
на тому ж підприємстві, яке є для неї основ
ним місцем роботи. Але якщо працівник
не має основного місця роботи, з ним не може
бути укладений трудовий договір про роботу
за сумісництвом.
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І для внутрішнього, і для зовнішнього
сумісництва трудовий договір укладається відповідно до тих самих норм законодавства, що
і під час прийняття на основне місце роботи.
Так, трудовий договір про роботу за сумісниц
твом може бути строковим (на певний час,
установлений за згодою сторін) і безстроковим (на невизначений термін). Також такий
договір можна оформити на час виконання
певної роботи (ст. 23 КЗпП).
Суміснику, як і основному працівнику, може
бути встановлено термін випробування. Так
само на нього поширюються вимоги щодо
проходження попереднього медичного огляду,
інструктажу з техніки безпеки, ознайомлення
з внутрішніми організаційними документами
тощо. Якщо робота за сумісництвом потребує
спеціальних знань, працівник має надати дип
лом або інший документ про здобуту освіту.
В разі зовнішнього сумісництва працівник
повинен надати керівництву або кадровій
службі паспорт. Не потрібно повідомляти й
отримувати згоду від керівника за місцем
основної роботи. Також не треба надавати трудову книжку. В заяві про прийняття
на роботу працівник обов’язково має вказати
фразу «за сумісництвом».
У всьому іншому оформлення на роботу
сумісника нічим не відрізняється від оформлення основного працівника.

Видання наказу про прийняття
на роботу
Укладення трудового договору слід оформити наказом (розпорядженням) роботодавця про прийняття працівника на роботу
за сумісництвом (частина третя ст. 24 КЗпП).
Із 01.01.2015 р. ця умова — видання наказу — стала обов’язковою для допущення
працівника до роботи.
В наказі мають бути закріплені основні
умови укладеного трудового договору: посада, форма працевлаштування (за сумісництвом), строковість трудового договору
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(за потреби), тривалість випробування,
робочого часу (повний/неповний), режим
і графік роботи, система оплати праці (почасова/відрядна), розмір посадового окладу (годинна тарифна ставка), особливості
оплати праці (пропорційно відпрацьованому
часу, за фактично виконану роботу тощо),
наявність і розмір доплат, надбавок, повної
матеріальної відповідальності тощо. Приклад
такого наказу наведено в додатку до статті.
З наказом про прийняття на роботу на умовах сумісництва працівника слід ознайомити
під підпис.

Повідомлення державних органів
Окрім наявності трудового договору, оформленого наказом, частина третя ст. 24 КЗпП
містить ще одну вимогу — працівника можна
допускати до роботи тільки після повідомлення
податкового органу про прийняття працівника на роботу. Немає жодних застережень чи
відмінностей стосовно того, як оформляється
працівник: на роботу за сумісництвом чи
на основне місце роботи. Тому повідомлення
про прийняття працівника на роботу згідно з
постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413 має
подаватися і на сумісників.

Оформлення кадрових облікових
документів
Оскільки робота за сумісництвом здійснюється на підставі окремого трудового
договору, то навіть у разі внутрішнього
сумісництва для працівника слід оформити
повний комплект облікової документації.
По-перше, на сумісника обов’язково
оформлюють особову картку працівника
(типова форма № П‑2, затверджена наказом Державного комітету статистики
України та Міністерства оборони України
від 25.12.2009 р. № 495/656).
Під час заповнення цієї форми на сумісника
можуть виникнути деякі запитання, наприклад,
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що вказувати у графі 6 «Останнє місце роботи; посада (професія)» та графі 8 «Дата
та причина звільнення (скорочення штатів;
за власним бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній посаді
тощо)». Відомості в цих графах стосуються
основного місця роботи, тому в графі 6 можна
вказати назву підприємства, де працівник
працює за основним місцем роботи, а графу 8
не заповнювати взагалі, оскільки на дату прийняття на роботу за сумісництвом працівник
не звільнений з основного місця роботи.
По-друге, на працівника-сумісника слід
оформити особову справу, незалежно від
того, чи ведеться на нього особова справа
за основною посадою (п. 495 Переліку типових документів, що створюються під час
діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 12.04.2012 р. № 578/5).
До особової справи долучають картки обліку, копію наказу про прийняття на роботу
за сумісництвом, а в подальшому — копії
наказів про переведення або переміщення
в період роботи за сумісництвом та копію наказу про звільнення з посади за сумісництвом.
Зберігають таку особову справу 75 років
після звільнення з роботи за сумісництвом.

Робочий час сумісника та право
на відпустки
Облік робочого часу
Облік робочого часу слід вести окремо
за основною посадою та за сумісництвом,
оскільки сумісництво здійснюється у вільний
від основної роботи час, тобто за іншим
графіком навіть у разі внутрішнього сумісництва. Графіки роботи за кожним місцем
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роботи потрібно складати таким чином,
щоб дотримати тривалість робочого часу
за кожним окремим трудовим договором і
уникнути збігу робочого часу (день/зміна).
В табелі обліку використання робочого
часу типової форми № П‑5, затвердженої
наказом Державного комітету статистики
України від 05.12.2008 р. № 489, кадрова
служба має вказувати години, фактично
відпрацьовані сумісником за встановленим
йому графіком роботи (в т. ч. у вечірній і нічний час, у вихідні та святкові дні тощо), дні
відсутності на роботі, пов’язані з хворобою
працівника-сумісника, перебуванням у відпустці, виконанням громадських робіт тощо).
Якщо на підприємстві ведеться один
табель обліку використання робочого часу
на всіх працівників, або якщо його складають окремо за структурними підрозділами й
обидва робочі місця працівника — основне
та за сумісництвом — в одному структурному підрозділі, то в табелі прізвище такого
працівника прописують у двох рядках, щоб
проставити дані за кожною посадою.

Право на відпустки
Працівник-сумісник нарівні з іншими працівниками підприємства має право на відпустки, передбачені Законом про відпустки. Відпустку суміснику надають одночасно
з відпусткою за основним місцем роботи
(п. 6 частини сьомої ст. 10 Закону про відпустки). В зв’язку з цим щорічна відпустка може бути
надана суміснику до настання шестимісячного
строку роботи на підприємстві, якщо настала
черга відпустки за основним місцем роботи.
Тривалість основної щорічної відпустки за кожний відпрацьований сумісником
робочий рік становить 24 календарних дні,
незалежно від того, скільки годин він фактично працює (0,1, 0,5 чи 0,95 окладу). Якщо
тривалість відпустки за основним місцем
роботи більша, ніж на роботі за сумісниц
твом, за бажанням працівника йому надають
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додаткові дні відпустки без збереження
заробітної плати на термін до закінчення
відпустки за основним місцем роботи (п. 14
частини першої ст. 25 Закону про відпустки).
В разі зовнішнього суміщення для отримання відпустки сумісник може поінформувати свого роботодавця про період надання
відпустки за основним місцем роботи шляхом
подання довідки в довільній формі. Цю довідку він може отримати на підприємстві,
де працює за основним місцем роботи. В довідці має бути вказано, кому вона видана та
інформацію про період відпустки.
Наприклад: «Довідка видана Петренку
Петру Петровичу про те, що згідно з наказом
ТОВ «Фортуна» від 21.08.2015 р. № 157-к
йому надається щорічна відпустка тривалістю
24 календарних дні з 4 до 28 вересня 2015 р.».
Зауважимо, що ніхто не може зобов’язати
сумісника брати відпустку за місцем роботи за сумісництвом одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Тому він
може піти у відпустку за основним місцем
роботи та продовжувати працювати за сумісництвом. Або, навпаки, взяти відпустку
за місцем роботи за сумісництвом незалежно
від часу відпустки за основною посадою.

Звільнення сумісника з роботи
та прийняття на основну посаду
Оформлення
Оскільки трудові договори за основним
місцем роботи та за сумісництвом укладаються окремо, то і припиняються вони також
окремо за окремим заявами працівника та
окремими наказами про звільнення. Підстави
для припинення трудових договорів, як
за основним місцем роботи, так і за сумісниц
твом, передбачені ст. 36, 38–41, 45 КЗпП.
Якщо працівник працює сумісником
на тому ж підприємстві, де його основне
місце роботи, його може бути звільнено як
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одночасно, так і в різний час, як за однаковими
підставами, так і за різними. Взагалі можливі
декілька варіантів звільнення працівникасумісника. Наприклад, він може звільнитися
з посади за сумісництвом, але продовжувати
роботу за основною посадою. Або звільнитися з основної посади на підприємстві, де він
працює ще й сумісником, та влаштуватися
працювати на іншому підприємстві. Однак у такому випадку його сумісництво автоматично
перетворюється з внутрішнього на зовнішнє.
Наприклад, працівник планує перевестися
на роботу на інше підприємство та звільнитися з обох посад — основної та за сумісництвом. У такому разі для звільнення з основної
посади він має подати заяву про звільнення
в порядку переведення на роботу до іншого
підприємства на підставі п. 5 частини першої
ст. 36 КЗпП. Із роботи за сумісництвом йому
доведеться звільнятися або за власним бажанням (ст. 38 КЗпП), або за угодою сторін
(п. 1 частини першої ст. 36 КЗпП).
Відзначимо, що на сьогодні залишається
неврегульованим на законодавчому рівні
питання, як діяти, коли на одному підприємстві працівник планує перейти з посади
за сумісництвом на основну посаду. На нашу
думку, в такому випадку працівника слід
звільнити з однієї та прийняти на іншу. Тобто
спочатку працівник має подати заяву про
звільнення з посади за сумісництвом, відповідно до якої буде видано наказ про звільнення
з роботи за сумісництвом, і наступного дня
подати заяву про прийняття його основним
працівником. Звертаємо увагу на те, що дата
прийняття на роботу основним працівником
не може співпадати з датою звільнення цього
працівника як сумісника.

Компенсація за невикористані
відпустки
У разі звільнення сумісника роботодавець
зобов’язаний виплатити йому компенсацію за всі не використані ним дні щорічної
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відпустки, а також відпустки працівникам,
які мають дітей або повнолітню дитину —
інваліда з дитинства підгрупи А групи I ст.
24 Закону про відпустки.
Якщо працівник одночасно звільняється з
основного місця роботи та з роботи за внут
рішнім сумісництвом, з ним мають провести
розрахунки із зарплати та виплатити компенсацію за невикористані дні відпусток
окремо за кожною посадою.

Внесення запису
до трудової книжки
Порядок внесення до трудових книжок
записів про роботу за сумісництвом визначений частиною сьомою п. 2.14 Інструкції
про трудові книжки.

Відомості про роботу за сумісництвом
вносяться роботодавцем за основним місцем
роботи за бажанням працівника. Робота
за сумісництвом, оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається
окремим рядком, без нумерації, в якому
необхідно зафіксувати відомості і про дату
прийняття, і про дату звільнення працівника з роботи за сумісництвом. Як підставу
внесення запису до трудової книжки слід
зазначити накази про прийняття на роботу
за сумісництвом і про звільнення з роботи
за сумісництвом.
Наприклад: «З 15.01.2015 р. до 15.09.2015 р.
працювала на посаді перекладача за сумісництвом. Накази від 14.01.2015 р. № 5-к, від
14.09.2015 р. № 87-к».

Додаток
Приклад наказу про прийняття працівника на роботу за сумісництвом
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОРИТ»
НАКАЗ
14.01.2015

м. Харків

№ 5-к

Про прийняття на роботу
за сумісництвом
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти Петренка Петра Петровича з 15.01.2015 р. на роботу за сумісництвом
на посаду перекладача з посадовим окладом у розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі
гривень), з часом роботи — 4 (чотири) години на день.
2. Бухгалтерії оплачувати роботу Петренка Петра Петровича за фактично відпрацьований час.
Підстава: заява Петренка П. П. від 12.01.2015.
Директор

Малишенко

О. Г. Малишенко

З наказом ознайомлений

Петренко

14.01.2015

Сегодня в рубрике:

Нормы продолжительности
рабочего времени:
рассчитываем
c. 49
и утверждаем сами
Уведомление о принятых
работниках
c. 64

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Нормы

продолжительности
рабочего времени:
считаем и утверждаем
сами
В предлагаемой статье рассмотрены вопросы о видах норм
продолжительности рабочего времени, порядке их регламен
тации и использовании в начислении заработной платы, а
также о расчете и утверждении этих норм самостоятельно.
Особенно интересно будет узнать, почему Минсоцполитики
не вносит изменений в нормы продолжительности рабоче
го времени на 2015 г., опубликованные им в 2014 г., и что
нужно предпринять
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Как регулируются нормы
Нормальная продолжительность ра
бочего времени на неделю регулируется
законодательно. Согласно ст. 50 КЗоТ она
не может превышать 40 часов. Статьей 51
КЗоТ установлена сокращенная нормальная продолжительность рабочего времени — в зависимости от возраста работников
(в т. ч. учащихся), их занятости на работах
с вредными условиями труда, а также для
отдельных категорий работников (учителей,
врачей и др.). Законодательно регулируется
и продолжительность работы накануне
праздничных (нерабочих) и выходных
дней (ст. 53 КЗоТ) и продолжительность
работы в ночное время (ст. 54 КЗоТ).
Эти законодательные нормы — основа для
установления продолжительности работы
локальными актами — правилами внут
реннего трудового распорядка, графиками
сменности, коллективными договорами.
Правилами внутреннего трудового
распорядка, а также графиками смен
ности определяется продолжительность
повседневной работы при пятидневной
и шестидневной рабочей неделе с соблюдением законодательной продолжительности
рабочей недели (ст. 52 КЗоТ).
Коллективным договором определяется
порядок установления и применения норм
продолжительности рабочего времени
от месяца и более (в т. ч. в зависимости
от продолжительности учетного периода
при суммированном учете рабочего времени). Этот порядок принимается сторонами коллективного договора как взаимное
обязательство сторон по регулированию
трудовых отношений.

Нормы от месяца и более
Всего норм продолжительности рабочего
времени от месяца и более шесть.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Четыре календарные нормы продолжительности рабочего времени (годовая, месячная, на учетный период, среднемесячная
за учетный период) — это количество рабочих
часов за определенный календарный отрезок
времени при условии полного использования
рабочего времени, в течение которого работник обязан исполнять свои обязанности,
определенные трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка.
У календарных норм общий порядок
установления, при котором законодательно
регулируется не только продолжительность
недельной и ежедневной работы (ст. 50
и 53 КЗоТ), но и выходные и праздничные
(нерабочие) дни (ст. 67 и 73 КЗоТ). Об этом
в приведенной далее таблице 1 (c. 51).
Две нормы продолжительности рабочего времени (расчетная за учетный период
и месячная локальная) основываются на календарной норме на учетный период при
суммированном учете рабочего времени.
Годовая календарная норма в разрезе
месяцев года. расчетная основа для календарных норм меньшей продолжительности
рабочего времени — месячной, а также нормы на учетный период при суммированном
учете рабочего времени. Среднемесячная
календарная норма за год используется для
расчета часовых тарифных ставок рабочих.
Месячная календарная норма используется для расчета при поденном учете рабочего времени по окончании месяца часовых
тарифных ставок работников, получающих
месячные оклады. Эта норма применяется
при неполном использовании месячного календарного фонда рабочего времени (в связи
с разрешенными и не разрешенными законом
неявками). По рассчитанным по этой норме
тарифным ставкам оплачивается работа
за месяц, в т. ч. в праздничные (нерабочие)
и выходные дни и ночные часы.
Календарная норма на учетный пери
од (от месяца до года). Используется при
суммированном учете рабочего времени
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Таблица 1
Законодательные основы установления календарных норм
продолжительности рабочего времени
Пятидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя

Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в
неделю. Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать
меньшую норму продолжительности рабочего времени (ст. 50 КЗоТ)
Для отдельных групп работников в зависимости от возраста и условий труда предусматривается
сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю (ст. 51 КЗоТ)
Продолжительность ежедневной работы определяется в соответствии с нормами ст. 52 КЗоТ
Продолжительность ежедневной работы (смены)
определяется правилами внутреннего трудового
распорядка или графиками сменности с соблюдением установленной продолжительности рабочей
недели (ст. 50 и 51 КЗоТ)

Продолжительность ежедневной работы не может
превышать семи часов при недельной норме
40 часов, шести часов при недельной норме
36 часов и четырех часов при недельной норме
24 часа

Продолжительность работы накануне праздничных и нерабочих дней работников, кроме работников, указанных в ст. 51 КЗоТ, сокращается на час (ст. 53 КЗоТ)
—

Накануне выходных дней продолжительность
работы не может превышать пяти часов

Работникам предоставляются два выходных в Работникам предоставляется один выходной в
неделю (ст. 67 КЗоТ)
неделю (ст. 67 КЗоТ)
Общим выходным является воскресенье (ст. 67 КЗоТ)
Второй выходной, если он не определен законодательством, определяется графиком работы
предприятия и, как правило, должен предоставляться подряд с общим выходным (ст. 67 КЗоТ)

—

Если праздничный или нерабочий день (ст. 73 КЗоТ) совпадает с выходным, выходной переносится
на следующий день после праздничного или нерабочего

согласно ст. 61 КЗоТ для установления в графиках сменности нормального количества
часов (ст. 50 и 51 КЗоТ). Эта норма уточняется с учетом неполного рабочего времени
(ст. 56 и 32 КЗоТ).
Среднемесячная календарная норма
за учетный период при суммированном учете
рабочего времени. Для расчета по окончании
учетного периода часовой тарифной ставки
работников, получающих месячные оклады,
при оплате часов сверхурочной работы
и времени простоя.
Расчетная норма за учетный период
в отличие от календарной, учитывает неявки

работников. Определяется как разность от вычитания из календарной нормы количества
неявок. Используется при суммированном
учете рабочего времени как величина, с которой после окончания учетного периода
сравнивается фактическое количество отработанного времени работником при подсчете
переработки сверх нормы (сверхурочных
часов работы) или недоработки до нормы
(часов простоя).
Месячная локальная норма. Продолжительность рабочего времени по утвержденному графику работы определенного структурного подразделения соответствующего
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месяца при суммированном учете рабочего
времени. Суммарная продолжительность
месячных локальных норм устанавливается
в пределах календарной нормы за учетный
период. Применяется при неполном использовании календарного фонда рабочего
времени для расчета по окончании месяца
часовых тарифных ставок работников, получающих месячные оклады. По этим тарифным
ставкам оплачивается работа за месяц, в т. ч.
в праздничные (нерабочие), выходные дни
и ночные часы.

недели и законодательно предусмотренным
уменьшением продолжительности работы
накануне праздничных и нерабочих дней).
Расчеты сделаны в разрезе месяцев года
и возможно определение нормы продолжительности рабочего времени на любой
учетный период. Эти письма не являются
нормативно-правовыми актами. Они имеют
рекомендационный характер. В них определены все нормообразующие факторы, в т. ч.
изменяющиеся по годам даты православных
религиозных праздников (Пасхи и Троицы)
и переносы выходных, когда с выходным сов
падает праздничный или нерабочий день.
Поэтому письма являются методическими
пособиями для расчета нормы продолжительности рабочего времени на год.
Методические рекомендации о при
менении суммированного учета рабочего
времени, утвержденные приказом Министерства труда и социальной политики Украины
от 19.04.2006 г. № 138 (далее — Методрекомендации № 138) содержат методические решения по вопросам календарной и расчетной
норм продолжительности рабочего времени.

Методические рекомендации
по установлению и расчету
календарной и расчетной норм
В письмах Минсоцполитики о расчете нормы продолжительности рабочего
времени на тот или иной год (см. письма от 09.09.2014 г. № 10196/0/14-14/13
и от 20.07.2015 г. № 10846/0/14-15/13)
сообщается, что законодательством не установлено единой нормы продолжительности
рабочего времени на год. Эта норма может
быть различной в зависимости от того, какая
рабочая неделя установлена на предприятии
(пятидневная или шестидневная), какая
продолжительность ежедневной работы,
когда установлены выходные. И поэтому
на предприятии, учреждении и организации
(далее — предприятие) норма продолжи
тельности рабочего времени на год опре
деляется самостоятельно с соблюдением
требований ст. 50–53, 67 и 73 КЗоТ.
Статья 52 КЗоТ устанавливает как общее
правило режим работы с пятидневной рабочей неделей. Поэтому к письмам Минсоцполитики относительно нормы рабочего
времени прилагаются примеры расчетов
этой нормы по календарю пятидневной рабочей недели (с двумя выходными в субботу
и воскресенье при одинаковой продолжительности рабочего дня в течение рабочей

Календарная норма
за учетный период
В абзацах первом и втором п. 12 Методрекомендаций № 138 предусмотрено
следующее:
• норма рабочего времени за учетный
период определяется по календарю из расчета шестидневной рабочей недели, семичасового рабочего дня (либо соответствующего сокращенного рабочего дня) с учетом
сокращенного рабочего времени накануне
выходных — до пяти часов и накануне праздничных и нерабочих дней — на час;
• в порядке, установленном в коллективном договоре, норма рабочего времени за учетный период может определяться
по графику пятидневной рабочей недели;
учитывая то, что при пятидневной рабочей
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неделе КЗоТ не предусматривает установления
конкретной продолжительности ежедневной
работы, норма рабочего времени за учетный
период определяется путем умножения продолжительности рабочего дня на количество
рабочих дней по календарю пятидневной
рабочей недели, которые приходятся на этот
период, с равной продолжительностью каждого рабочего дня, с учетом его сокращения
накануне праздничных и нерабочих дней
и выходными в субботу и воскресенье.

новления и применения норм продолжительности рабочего времени.
Формулировки обязательств работодателя
учитывают применение на предприятии
графика работы пятидневной (или шестидневной) рабочей недели.

Расчетная норма за учетный
период
Как предусмотрено в третьем абзаце п. 12
Методрекомендаций № 138, при подсчете
нормального количества рабочих часов
учетного периода исключаются дни, которые
по графику или распорядку работы приходятся на время, в течение которого работник
в соответствии с законодательством был
освобожден от выполнения своих трудовых
обязанностей (отпуск, выполнение государс
твенных или общественных обязанностей,
временная нетрудоспособность и т. п.).

Регламентация норм
в коллективном договоре
Полная ясность с расчетом, установлением
и применением всех видов норм продолжительности рабочего времени на предприятии
не может быть достигнута без регламентации
этого в коллективном договоре.
Работодатель устанавливает нормы продолжительности рабочего времени в зависимости от графика работы предприятия
в целом (по календарю пятидневной или
шестидневной рабочей недели) и с использованием соответствующих методических
рекомендаций.
В приложении 1 приводится фрагмент
коллективного договора с порядком уста-

Документирование утверждения
годовой календарной нормы
Представим, что на предприятии в соответствии с законодательными нормами
утверждены правила внутреннего трудового
распорядка и графики работы (сменности)
при пятидневной или шестидневной рабочей
неделе и в них установлена продолжительность ежедневной работы. А коллективным договором регламентирован порядок
установления и применения норм продолжительности рабочего времени. При этом
предусмотрено, что годовая календарная
норма продолжительности рабочей недели утверждается и изменяется приказом
по предприятию.
Примеры приказов об утверждении и изменении годовой календарной нормы продолжительности рабочего времени приведены
в приложениях 2–4. В приказах — варианты
распорядительной части приложений к приказу при пятидневке и шестидневке.
В приложении 2 — пример приказа об утверждении годовой календарной нормы продолжительности рабочего времени на 2015 г.
В приказе нормы при пятидневке утверждались с учетом письма Минсоцполитики
от 09.09.2014 р. № 10196/0/14-14/13 о норме продолжительности рабочего времени
на 2015 г. В этом письме при расчете нормы
по календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели использованы две продолжительности рабочего дня:
• семичасовая накануне праздничных
и нерабочих дней (часть первая ст. 53 КЗоТ);
• полная восьмичасовая.
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Норма при шестидневке рассчитана в таблице, форма которой учитывает все нормообразующие показатели. При этом используются
четыре продолжительности рабочего дня:
• шестичасовая в понедельник-пятницу
накануне праздничных и нерабочих дней
(часть первая ст. 53 КЗоТ);
• пятичасовая накануне выходных (часть
вторая ст. 53 КЗоТ);
• четырехчасовая в субботу накануне
праздничных и нерабочих дней (части первая
и вторая ст. 53 КЗоТ);
• полная семичасовая (ст. 52 КЗоТ).
В приложении 3 — пример приказа об изменении ранее утвержденной годовой
календарной нормы продолжительности
рабочего времени в связи с изменением
законодательства — установлением 14 ок
тября праздничного дня, Дня защитника
Украины.
Если на предприятии годовая календарная
норма продолжительности рабочего времени утверждалась после вступления в силу
законодательной нормы о Дне защитника
Украины, то 14 октября уже должно быть
учтено как праздничный день.
В приложении 4 — пример приказа об утверждении годовой календарной нормы
на 2016 г. Во избежание повтора аналогичного приказа для 2015 г. в приложении 4
приводится не весь приказ, а только пример
формулировки основного пункта распорядительной части приказа.

Примеры расчета норм исходя
из годовой календарной нормы
На предприятии утверждена годовая
календарная норма продолжительности
рабочего времени. Рассмотрим примеры
расчета нормы рабочего времени для разных
учетных периодов.
Месячные календарные нормы — представлены в расчете годовой нормы.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Календарная норма
Например, учетный период — квартал.
На II квартал 2015 г. календарная норма
продолжительности рабочего времени составит при пятидневке 470 часов. Это сумма
месячных норм — на апрель (167 часов),
май (143 часа), июнь (160 часов).

Среднемесячная календарная
норма
Календарная норма на учетный период
(например, 470 часов за II квартал 2015 г. при
пятидневке) делится на количество месяцев
в учетном периоде (т. е. на 3). Среднемесячная норма за учетный период составит
156,7 часа (470 ÷ 3).

Расчетная норма за учетный
период
Из примера абзаца четвертого п. 12
Методрекомендаций № 138 следует, что
дни неявок и их продолжительность, как
в табеле использования рабочего времени,
так и в расчете нормы рабочего времени
учитываются не по утвержденному графику
работы, а по установленному на предприятии, к примеру, графику пятидневной
40-часовой рабочей недели. То есть, если
по графику работы предусмотрены, к примеру, 11-часовые смены (или смены другой
продолжительности), то и в табеле в дни
неявок, и при подсчете количества неявок
в определении расчетной нормы учитываются восьмичасовые, а накануне праздничных
и нерабочих дней семичасовые рабочие дни.
Например, учетный период — квартал.
Пятидневка при 40-часовой рабочей неделе.
Во II квартале 2015 г. работник с 1 по 10 апреля включительно болел и отсутствовал на работе 64 часа (8 часов × 8 дней). С 1 по 27 мая
включительно работник использовал ежегодный отпуск и отсутствовал на работе
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191 час (8 часов × 23 дня + 7 часов (8 мая)).
Календарная норма на квартал — 470 часов.
Расчетная норма составит 215 часов (470 –
– 64 – 191).

гады утверждено к отработке 176 часов. Эти
176 часов и будут локальной нормой рабочего
времени для работников бригады. Заметим,
что календарная норма рабочего времени
на апрель 2015 г. при пятидневной 40-часовой
рабочей неделе составляет 167 часов.
Таким образом, нормы продолжительности рабочего времени мы и рассчитываем,
и утверждаем сами.

Месячная локальная норма
Например, в месячном графике сменности
работника на апрель 2015 г. работникам бри-

Приложение 1
Пример коллективного договора с порядком об установлении норм
продолжительности рабочего времени
Коллективный договор
Публичного акционерного общества «Запорожский элеватор» на 2015 г.
(фрагмент)
<…>
Раздел II
Обязательства стороны работодателя
<…>
4. По трудовым отношениям, рабочему времени и времени отдыха.
<…>
4.2. Рабочее время.
<…>
4.2.3. Годовую календарную норму продолжительности рабочего времени в разрезе месяцев по календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели устанавливать
с равной продолжительностью каждого дня с учетом его сокращения накануне
праздничных и нерабочих дней. При расчете нормы использовать соответствующие
рекомендации в письмах Министерства социальной политики Украины.
Утверждать и изменять норму приказом по предприятию.
Считать годовую норму основой для определения календарной месячной нормы
при поденном учете и календарной нормы на учетный период при суммированном
учете рабочего времени.
Вариант первого абзаца пп. 4.2.3.:
Годовую календарную норму продолжительности рабочего времени в разрезе
месяцев по календарю шестидневной 40-часовой рабочей недели устанавливать
из расчета семичасового рабочего дня с учетом пятичасовой его продолжительности накануне выходных и сокращенной его продолжительности на час накануне
праздничных и нерабочих дней.
<…>
4.4. Суммированный учет рабочего времени.
<…>
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4.4.3. Календарную норму продолжительности рабочего времени на учетный период определять по утвержденной годовой календарной норме продолжительности
рабочего времени в разрезе месяцев.
4.4.4. Расчетную норму продолжительности рабочего времени за учетный период
определять путем исключения из календарной нормы дней, которые по графику или
распорядку работы приходятся на время, в течение которого работник в соответствии
с законодательством был освобожден от выполнения своих трудовых обязанностей
(отпуск, выполнение государственных или общественных обязанностей, временная
нетрудоспособность и т. п.). Число дней неявок в этих случаях учитывать по графику
пятидневной (или вариант: шестидневной) рабочей недели.
4.4.5. Месячной локальной нормой продолжительности рабочего времени считать
норму по утвержденному графику работы структурного подразделения на соответствующий месяц учетного периода.
<…>
5. Об оплате труда и техническом нормировании.
<…>
5.6. Тарифная система.
<…>
5.6.8. Для работников, получающих месячные оклады, при поденном учете рабочего времени часовую тарифную ставку исчислять делением месячного оклада
на календарную месячную норму рабочего времени.
5.6.9. Для работников, получающих месячные оклады, при суммированном учете
рабочего времени часовую тарифную ставку исчислять:
— при оплате по окончании месяца работы, в т. ч. в праздничные (нерабочие),
выходные дни и ночное время, делением месячного оклада на норму продолжительности рабочего времени по утвержденному графику работы соответствующего
месяца (месячную локальную норму);
— при оплате по окончании учетного периода сверхурочных часов и времени
простоя, который допущен в результате недоработки часов до нормы по вине работодателя, делением месячного оклада на среднемесячную календарную норму
продолжительности рабочего времени за учетный период.
<…>
Коллективный договор подписали:
От Стороны работодателя
Председатель правления
Козак Д. И. Козак
МП

От Стороны работников
Председатель профсоюзного комитета
Славина В. И. Славина
МП
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Приложение 2
Пример приказа о годовой календарной норме продолжительности
рабочего времени на 2015 г.
ПАО «Запорожский элеватор»
ПРИКАЗ
23.10.2014

г. Запорожье

№ 102-ОД

О годовой календарной норме
продолжительности рабочего времени на 2015 г.
Для реализации норм действующего законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка и Коллективного договора в части организации рабочего времени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовую календарную норму продолжительности рабочего времени
на 2015 г. в разрезе месяцев года по календарю пятидневной (вариант: шестидневной) 40-часовой рабочей недели — приложение к приказу (с вариантом приложения
при шестидневке).
2. Старшему инспектору по кадрам Сидоренко В. К. использовать годовую календарную норму продолжительности рабочего времени в разрезе месяцев для
определения календарной месячной нормы при поденном учете рабочего времени
и календарной нормы на месяц и учетный период при суммированном учете рабочего времени.
Основание:
Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 22.10.2014 с проектом
приказа.
Председатель правления

Козак

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

Д. И. Козак
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Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 23.10.2014 г. № 102-ОД
Годовая календарная норма продолжительности рабочего времени на 2015 г.
в разрезе месяцев года по календарю пятидневной 40-часовой рабочей
недели, часов
(с учетом рекомендаций, изложенных в письме Минсоцполитики от 09.09.2014 г.
№ 10196/0/14-14/13 о расчете нормы продолжительности рабочего времени
на 2015 г.)
2015 г. по месяцам

Норма продолжительности рабочего
времени

январь

159

февраль

160

март

168

апрель

167

май

143

июнь

160

июль

184

август

160

сентябрь

176

октябрь

176

ноябрь

168

декабрь

183

Всего 2015 г.

2004

Главный экономист

Голуб

Т. П. Голуб

Продолжение приложения 2

31
30
31
31
30
31
30
31
365

Май

Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
За год
10

1 (24)

1 (8)
1 (12)
4 (1, 2,
9, 31)
1 (28)

3
2 (1, 7)

Главный экономист

2
31
28
31
30

1
Январь
Февраль
Март
Апрель

Месяцы
года

календарных

праздничных
и нерабочих
(числа
месяца)

5
4
5
4
4
5
4
52

4

4
4
4
5
4

выходных

рабочих

6
4
6
4
4
5
4
62

8

1 (31)
4

1 (8)

Голуб

3
4
5
4
5
4
4
46

2

4

1 (27)

1 (30)

в кошестипяти- четырехчасоторые
часовых
вых в суббочасоработа
накануне
вых
ту накануне
не прово- праздничнака- праздничных
дится
ных и ненуне
и нерабочих
(гр. 3 +
рабочих
выход- дней (числа
+ гр. 4) дней (числа
ных
месяца)
месяца)
5
6
7
8
6
1 (6)
5
4
4
6
3
1 (7)
5
1 (30)
3
1 (11)

Количество дней:

20
23
20
22
22
21
22
249

19

9
19
20
21
20

семичасовых
(гр. 2 –
– гр. 5 –
– гр. 6 –
– гр. 7 –
– гр. 8)

Т. П. Голуб

159
181
165
174
179
167
180
2013

153

10
164
160
166
165

Годовая календарная норма
продолжительности рабочего
времени, часов
(гр. 6 6 ч. +
+ гр. 7 5 ч. +
+ гр. 8 4 ч. +
+ гр. 9 7 ч.)

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 23.10.2014 г. № 102-ОД
Годовая календарная норма продолжительности рабочего времени на 2015 г. в разрезе месяцев года
при шестидневной 40-часовой рабочей неделе

Вариант приложения приказа при шестидневке
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Приложение 3
Пример приказа об изменении ранее утвержденной годовой календарной
нормы
продолжительности рабочего времени
ПАО «Запорожский элеватор»
ПРИКАЗ
06.04.2015

г. Запорожье

№ 26-ОД

Об изменении годовой календарной нормы
продолжительности рабочего времени на 2015 г.
Вступившим в силу 25.03.2015 г. Законом Украины «О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» от 5 марта 2015 г. № 238-VIII, часть первая
ст. 73 КЗоТа дополнена абзацем девятым такого содержания: «14 октября — День
защитника Украины».
С учетом изложенного, для приведения в соответствие с действующим законодательством годовой календарной нормы рабочего времени на 2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в утвержденную приказом по предприятию от 23.10.2014 г. № 102-ОД
годовую календарную норму продолжительности рабочего времени на 2015 г. в разрезе месяцев года по календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели следующие
изменения:
1.1. На октябрь 2015 г. уменьшить норму продолжительности рабочего времени
на девять часов (на час в предпраздничный день во вторник, 13 октября, и на восемь
часов 14 октября) и утвердить норму 167 часов вместо 176 часов.
1.2. На 2015 г. уменьшить норму продолжительности рабочего времени на девять
часов и утвердить норму 1995 часов вместо 2004 часов.
Основание:
Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 03.04.2015 с проектом
приказа.
Председатель правления

Козак

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

Д. И. Козак
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Продолжение приложения 3
Вариант распорядительной части приказа для шестидневки.
1. Внести в утвержденную приказом по предприятию от 23.10.2014 г. № 102-ОД
годовую календарную норму продолжительности рабочего времени на 2015 г.
в разрезе месяцев года по календарю шестидневной 40-часовой рабочей недели
следующие изменения:
1.1. На октябрь 2015 г. уменьшить норму продолжительности рабочего времени
на восемь часов (на час в предпраздничный день во вторник, 13 октября, и на семь
часов 14 октября) и утвердить норму 171 час вместо 179 часов.
1.2. На 2015 г. уменьшить норму продолжительности рабочего времени на восемь
часов и утвердить норму 2005 часа вместо 2013 часов.
Приложение 4
Пример приказа об утверждении годовой календарной нормы
продолжительности рабочего времени на 2016 г.
ПАО «Запорожский элеватор»
ПРИКАЗ
24.09.2015                                         г. Запорожье                                              № 85-ОД
О годовой календарной норме
продолжительности рабочего времени на 2016 г.
<…>
1. Утвердить годовую календарную норму продолжительности рабочего времени
на 2016 г. в разрезе месяцев года по календарю пятидневной (вариант: шестидневной) 40-часовой рабочей недели — приложение к приказу (с вариантом приложения
при шестидневке).
<…>
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Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 24.09.2015 г. № 85-ОД
Годовая календарная норма продолжительности рабочего времени
на 2016 г. в разрезе месяцев года по календарю пятидневной
40-часовой рабочей недели, часов
(с учетом рекомендаций, изложенных в письме Минсоцполитики от 20.07.2015 г.
№ 10846/0/14-15/13 о расчете нормы продолжительности
рабочего времени на 2016 г.)
2016 г. по месяцам

Норма продолжительности рабочего
времени

январь

151

февраль

168

март

175

апрель

168

май

152

июнь

159

июль

168

август

175

сентябрь

176

октябрь

159

ноябрь

176

декабрь

176

Всего 2016 г.

2003

Главный экономист

Голуб

Т. П. Голуб

2
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366

календарных

10

1 (14)

1 (24)

3 (1, 2, 9)
2 (19, 28)

1 (8)

3
2 (1, 7)

Главный экономист

1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
За год

Месяцы
года

праздничных
и нерабочих
(числа
месяца)

рабочих

4
5
4
4
4
5
4
5
4
4
5
4
4
52

5
7
4
5
4
8
6
5
5
4
6
4
4
62
5

1 (13)

1 (23)

1 (27)

1 (7)

6
1 (6)

Голуб

7
5
4
4
4
4
3
5
4
4
5
4
4
50

1 (31)
3

1 (18)

1 (30)

8

в кочетырехчасоторые
шестичасовы- работа вых накануне пятича- вых в субботу
накануне
ход- не про- праздничных совых
наканупраздничных
ных водится и нерабочих
не выи нерабочих
(гр. 3 +
дней (числа
дней (числа
ходных
+ гр. 4)
месяца)
месяца)

Количество дней:

9
18
21
21
21
19
19
21
21
22
19
22
22
246

семичасовых
(гр. 2 –
– гр. 5 –
– гр. 6 –
– гр. 7 –
– гр. 8)

Т. П. Голуб

Годовая календарная
норма продолжительности
рабочего времени, часов
(гр. 6 6 ч. +
+ гр. 7 5 ч. +
+ гр. 8 4 ч. +
+ гр. 9 7 ч.)
10
157
167
173
171
153
158
172
173
174
164
174
178
2014

Годовая календарная норма продолжительности рабочего времени на 2016 г.
в разрезе месяцев года при шестидневной 40-часовой рабочей неделе

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 24.09.2015 г. № 85-ОД

Вариант приложения к приказу при шестидневке

Продолжение приложения 4
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Повідомлення

про прийнятих
працівників

У цій статті зібрані відповіді на найбільш поширені запитання
передплатників щодо подання повідомлення до Державної
фіскальної служби про прийняття працівників на роботу: «Хто
має подавати повідомлення: кадровик чи бухгалтер?», «Чи
можна надіслати повідомлення поштою?» тощо

П

рацівника не можна допустити до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення
органу ДФСУ про прийняття працівника
на роботу в порядку, встановленому КМУ
(частина третя ст. 24 КЗпП).
На виконання цієї норми постановою
від 17.06.2015 р. № 413 КМУ затвердив Порядок повідомлення Державній фіскальній
службі та її територіальним органам про
прийняття працівника на роботу (далі —
Постанова № 413), який набрав чинності
з 27.06.2015 р. (дня його опублікування).
Повідомлення про прийняття працівника
на роботу подає роботодавець до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як
платника ЄСВ за формою згідно з додатком
до Постанови № 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором
такими способами:

• засобами електронного зв’язку з використаннями електронного цифрового
підпису відповідальних осіб за вимогами
законодавства у сфері електронного документообігу й електронного підпису;
• на паперових носіях разом із копією
в електронній формі;
• на паперових носіях, якщо трудові
договори укладено не більше ніж із п’ятьма
особами.
Основними реквізитами повідомлення,
які слід заповнити, є:
• тип повідомлення (початкове, скасовуюче);
• прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи;
• ідентифікаційний номер або серія та
номер паспорта працівника (для фізосіб, які
відмовляються від нього);
• номер і дата наказу (розпорядження)
про прийняття на роботу;
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• дата початку роботи;
• категорія особи (з трудовою книжко,
без трудової книжки) тощо.
Здається, особливих складнощів із поданням повідомлення не має бути, та все ж
виникають такі поширені запитання.

з них має подавати повідомлення про
прийняття? Як діяти в цій ситуації?

Працівника приймають на роботу
03.08.2015 р. Чи можна в цей же
день подати повідомлення про його
прийняття?
Частиною третьою ст. 24 КЗпП визначено, що працівник не може бути
допущений до роботи без укладення
договору та подання повідомлення. Також
у Постанові № 413 зазначається, що «повідомлення про прийняття працівника
на роботу подається <…> до початку
роботи працівника за укладеним трудовим договором». У повідомленні про прийняття передбачено зазначати лише дату
формування повідомлення (як і на штампі
податкового органу), а години відправлення повідомлення, прийому його у ДФСУ,
а також година, з якої працівник має стати
до роботи не зазначаються. Таким чином,
якщо працівник має стати до виконання
своїх обов’язків 03.08.2015 р., то підприємству слід подати повідомлення про його
прийняття найпізніше 02.08.2015 р. Аналогічну позицію висловлює Мінсоцполітики
в листі від 04.08.2015 р. № 432/13/155-15.
Хоча вважаємо, що залишається відкритим
питання, чи можна подавати повідомлення
в день прийняття працівника на роботу, якщо
подавати його електронними засобами, адже
на всіх квитанціях про прийняття звітів зазначаються дата і час, а працівник може стати
до виконання обов’язків не обов’язкового від
самого ранку, а, наприклад, у другу зміну.
На підприємстві виникла конфлікт
на ситуація між відділом кадрів і
бухгалтерією з привиду того, хто

Відповіді на це запитання Постанова № 413 не дає. Повідомлення про
прийняття працівника на роботу підписують керівник і головний бухгалтер,
що передбачено Постановою № 413. Але
наявність підпису головного бухгалтера аж
ніяк не свідчить, що подавати повідомлення
має бухгалтерія, хоча б тому, що питаннями
приймання-звільнення працівників займається кадрова служба. Крім того кадрова
служба інформує про прийняття працівника
бухгалтерію постфактум — як мінімум після
підписання наказу керівником. Тобто кадрова служба краще за бухгалтерію обізнана,
кого, коли та на яких умовах приймають
чи звільняють. А програми, які дають змогу
подавати повідомлення засобами електрон
ного зв’язку, використовує саме бухгалтерія.
Очевидно, що краще, якщо кадрова служба
формуватиме повідомлення в паперовому
вигляді, подаватиме його до бухгалтерії, яка
передаватиме органам ДФСУ засобами електронного зв’язку. Але якщо плинність кадрів
незначна, то повідомлення в паперовому вигляді можна подавати і кадрова служба без
залучення бухгалтерії. Таким чином, підприємство самостійно має визначити відділ та
осіб, відповідальних за подання повідомлення.
Чи можна надсилати повідомлення
про прийняття працівника поштою?
В Постанові № 413 визначені три
способи подання повідомлення:
• засобами електронного зв’язку з
використанням електронного цифрового
підпису відповідальних осіб;
• на паперових носіях із копією в електронній формі;
• на паперових носіях, якщо трудові
договори укладено не більш ніж із п’ятьма
особами.
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ДФСУ, відповідаючи на аналогічне запитання у Базі знань (категорія 301.01),
дійшла цілком логічного висновку, що Постанова № 413 не передбачає можливості
подання повідомлення про прийняття працівника на роботу поштою.

виконувати роботу, визначеною цією угодою з підляганням внутрішньому трудовому
розпорядку, а роботодавець зобов’язується
виплачувати працівнику заробітну плату та
забезпечувати умови праці, необхідні для
виконання роботи, передбачені законодавс
твом про працю, колективним договором і
угодою сторін (частина перша ст. 21 КЗпП).
А укладення договорів ЦПХ регулюється
нормами цивільного законодавства. За договором підряду одна сторона (підрядник)
зобов’язується на свій ризик виконати певну
роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й
оплатити виконану роботу. І такі відносини
не є трудовими, а особи, які їх виконують, —
(найманими) працівниками.

Чи можна подавати повідомлення
через електронну бухгалтерську
програму для подання звітності?
Постанова № 413 передбачає можливість подання повідомлення про прийнятих працівників засобами електронного зв’язку з використанням електронного
цифрового підпису відповідальних осіб згідно
з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу й електронного підпису.
Електронний цифровий підпис — вид
електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення
набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та
ідентифікувати підписувача. Електронний
цифровий підпис накладається особистим
ключем і перевіряється за допомогою відкритого ключа (ст. 1 Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р.
№ 852-ІV).
Якщо електронна програма передбачає
можливість використання електронного
цифрового підпису, то за допомогою неї
можна подавати повідомлення про прий
нятих працівників.
Чи подається повідомлення на осіб,
із якими укладено договори ЦПХ?
Ні, не подається.
Постанову № 413 було розроблено
на виконання ст. 24 КЗпП, яка передбачає укладення трудового договору. Трудовий
договір — це угода між працівником і підприємством, за якою працівник зобов’язується

Чи потрібно повідомляти ДФСУ
про прийнятого працівника за су
місництвом («зовнішнього», «внут
рішнього»)?
повідомлення слід подавати обов’яз
ково, оскільки з такими працівниками
укладається новий трудовий договір.
Цей випадок регулюють ті ж норми законодавства, що й загальні випадки, а саме
частина третя ст. 24 КЗпП. У графі 4 «Категорія особи» повідомлення про прийняття
на роботу в рядку прізвища працівника,
прийнятого за сумісництвом, слід зазначити
цифру «2», що означає «наймані працівники
без трудової книжки».
Працівник передумав ставати до ро
боти, а на нього вже було подано
повідомлення про прийняття, як
діяти в такій ситуації?
В такому разі після скасування наказу про прийняття на роботу слід
подати повідомлення про прийняття
на роботу на цього працівника з позначкою
у графі 2 «Скасовуюче».
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На підприємство приймають тим
часових працівників, чи необхідно
подавати повідомлення про них?
Повідомлення необхідно подавати,
оскільки підприємство укладає трудові договори з такими працівниками
(Докладніше про тимчасових працівників
див. «Заработная плата» № 7/2015, с. 44).
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номером у графі 3 «Порядковий номер» Повідомлення. Якщо ж відомості про працівників із якихось причин неможливо вмістити
в одному рядку, в графі 11 повідомлення
слід ставити цифру, яка відповідає кількості
прийнятих працівників.
Що слід зазначати в рядку «№ арку
ша повідомлення _ » повідомлення?

Працівника звільнено та прийня
то в одному й тому ж місяці, чи
подавати на такого працівника
повідомлення?

Наприклад, якщо повідомлення складено на трьох аркушах, на першому
аркуші вказується «1», на другому —
«2», а на третьому — «3».

Так, повідомлення слід подавати.
В разі звільнення та прийняття працівника на роботу на одному й тому ж
підприємстві в одному місяці повідомлення
подається, оскільки починаються нові трудові відносини й укладається новий трудовий
договір, тому у повідомленні про прийняття
на роботу у графі 7 «Номер наказу (розпорядження) про прийняття на роботу», у графі
8 «Дата видання наказу (розпорядження)
про прийняття на роботу», у графі 9 «Дата
початку роботи» будуть інші відомості.

Які штрафні санкції передбачені
за неподання повідомлення?

Як заповнити графу 11 «Кількість
заповнених рядків на аркуші» по
відомлення?
Як правило, цифри в графі 11 «Кількість заповнених рядків на аркуші»
співпадають з останнім порядковим

З приводу відповідальності за неподання або невчасне подання повідом
лення про прийняття працівника,
до сьогодні, на жаль, немає однозначної
відповіді.
Державна фіскальна служба України в Базі
знань розмістила інформацію, що це питання
не в її компетенції, його регулює Мінсоцполітики. Мінсоцполітики й до сьогодні
не надало жодного офіційного роз’яснення
з цього питання.
На нашу думку, неподання повідомлення
відповідно до ст. 265 КЗпП розглядається
як порушення інших вимог трудового законодавства, за що передбачений штраф
у розмірі мінімальної заробітної плати (наразі — 1218 грн).

Що нового

З 2016 р. — нові звіти 1-ПВ
Наказом від 21.07.2015 р. № 172 Держстат
затвердив нові форми державного статспостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна)
«Звіт із праці», які вводяться в дію, починаючи:

— зі звіту за січень 2016 р. — ф. № 1-ПВ
(місячна);
— зі звіту за I квартал 2016 р. — ф. № 1-ПВ
(квартальна).
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 68

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 вересні 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 № 1078 і даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний мі-

сяць величина приросту ІСЦ для проведення
індексації у серпні-вересні 2015 р. наведена
в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у серпні-вересні 2015 р.
Місяці
серпень
вересень
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
—
—
серпень
—
—
Базові місяці

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

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

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2014

100,2

100,6

102,2

103,3

103,8

101,0

100,4

100,8

102,9

102,4

101,9

103,0

2015

103,1

105,3

110,8

114,0

102,2

100,4

99,0
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ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів населення
В разі підвищення заробітної плати працівників у січні 2014 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації доходів у 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-липень 2015 р. становив 99,4 % (100,4 0,990), тобто не перевищив
поріг індексації (101 %), тому у вересні 2015 р. суми індексації нараховуються в такому ж
розмірі, що й у серпні 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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Сегодня в рубрике:

Учет зарплаты как
составляющей
общепроизводственных
расходов

c. 71

Ірина ПІСОЦЬКА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Облік зарплати

як складової
загальновиробничих
витрат
В процесі господарської діяльності практично у будь-якого
підприємства виникають непрямі загальновиробничі витрати,
пов’язані з організацєю, обслуговуванням і керівництвом
цехами, бригадами, відділеннями та іншими структурними
підрозділами. Однією зі складових таких витрат є оплата
праці працівників, задіяних у цих процесах. Як обліковують
витрати на оплату праці і як вони впливають на результати
роботи підприємства — з’ясуємо далі в статті
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Визначення та складові
загальновиробничих витрат
Загальновиробничі витрати — це витрати
на організацію, обслуговування й управління
роботою цехів та інших підрозділів основного
і допоміжного виробництва, які не можуть
бути віднесені безпосередньо на вартість
продукції, робіт чи послуг.
Згідно з п. 15 П(С)БО 16 «Витрати» до
складу загальновиробничих витрат включаються:
• витрати на управління виробництвом
(зарплата начальника цеху з нарахуванням
ЄСВ);
• амортизація основних засобів, нематеріальних активів загальновиробничого
(цехового, дільничого, лінійного) призначення;
• витрати на утримання, експлуатацію
та ремонт, страхування, операційну оренду
основних засобів, інших необоротних активів
загальновиробничого призначення;
• витрати на вдосконалення технології
та організації виробництва (зарплата інженера-технолога з нарахуванням ЄСВ);
• витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;
• витрати на обслуговування виробничого
процесу (зарплата виробничих працівників
із нарахуванням ЄСВ);
• витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону навколишнього природного
середовища (навчання персоналу методам
охорони праці);
• інші витрати (оплата простоїв).
Загальновиробничі витрати поділяються
на постійні та змінні.
До постійних належать витрати на обслуговування й управління виробництвом,
що залишаються незмінними (або майже
незмінними) в разі зміни обсягу діяльності.
До змінних належать витрати на обслуговування й управління виробництвом,
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що змінюються прямо (або майже прямо)
пропорційно до зміни обсягу діяльності.
Підприємство самостійно встановлює
перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат.

Оплата праці як складова
загальновиробничих витрат
Особливості оплати праці загальновиробничого персоналу регулються загальним трудовим законодавством і залежать
від розподілу загальновиробничих витрат.
Важливо вибирати таку розподільчу базу, яка
б виникала з причинно-наслідкових зв’язків
і відображала головні показники діяльності
підприємства.
Оплата праці може становити найбільшу
долю витрат на виробництво, тому якщо для
виготовлення продукції (наприклад, ювелірних прикрас) необхідний великий обсяг
витрат робочої сили, доцільно проводити
розподіл по витратам на заробітну плату
щодо вироблення кожної одиниці продукції.
Трапляється, що доля праці не відіграє
важливу роль в виробництві: основну частину роботи виконує машина (наприклад,
виготовлення металевих листів), а людина
переважно контролює процес. У такому
випадку найбільш оптимальним є розподіл
загальновиробничих витрат на основі витрат
матеріалів на виробництво.
В сучасних умовах постійні витрати не
можуть залишатися постійними: вони змінююся внаслідок інфляції або через інші
причини. Наприклад, якщо керівник цеху
пройшов курси підвищення кваліфікації,
витрати на його заробітну плату можуть
збільшитися. Або якщо оплата праці працівника нараховується за фіксованою ставкою
за визначену кількість робочих днів у місяці
та може виникнути форс-мажорна ситуація,
коли цей працівник декілька разів заміняв
свого колегу і таким чином відпрацював
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більше місячної норми, за що йому потрібно
нарахувати доплату.
В зазначених випадках виникають проб
леми під час розподілу загальновиробничих
витрат на постійні та змінні, адже для розрахунку планової собівартості враховано
«звичайну» суму оплати праці, яка вважається
постійною величиною.
Це призводить до некоректного порівняння фактичних і планових витрат на собівартість, що може негативно впливати на
процеси планування діяльності підприємства
та побудову управлінського обліку. На жаль,
такі спірні питання не вирішуються на достатньому рівні наявною нормативною базою.

Облік загальновиробничих витрат
Облік загальновиробничих витрат складається з порядку їх розподілу, за яким основна
частина цих витрат (розподілені загальновиробничі) включається до виробничої
собівартості конкретного виду продукції,
а інша нерозподілена частина — збільшує
собівартість реалізованої продукції того
періоду, в якому такі витрати виникли.
Інструкцією до Плану рахунків для обліку
загальновиробничих витрат передбачено
рахунок 91 «Загальновиробничі витрати».
Цей розподільчий рахунок переважно застосовують виробничі підприємства. Торгові ж
зазвичай працюють за спрощеною системою
оподаткування та звітності і для відображеня
витрат користуються рахунками 8-го класу.
До складу виробничої собівартості можуть бути віднесені не всі загальновиробничі витрати, а лише їхня частина, залежно
від співвідношення фактичного випуску
продукції та нормальної виробничої потужності. Решта визнається витратами в
періоді їх виникнення. Тобто загальновиробничі витрати слід щомісяця розподіляти між рахунками 23 «Виробництво» і
90 «Собівартість реалізації».
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Враховуючі нещодавні зміни в інструкції до
Плану рахунків (внесені наказом Міністрества
фінансів України від 18.06.2015 р. № 573),
запропоновано загальновиробничі витрати
відображати у складі витрат майбутніх періодів (кореспонденція Д-т 39 К-т 91), якщо
протягом звітного періоду продукція не була
реалізована чи випущена.
Наприклад, за тимчасового простою
підприємство може мати певні загальновиробничі витрати, які немає можливості
списати на виробництво чи собівартість
реалізованої продукції. Але треба розуміти,
що кореспонденції Д-т 901 К-т 39, яку потрібно робити в момент реалізації продукції,
немає в інструкції до Плану рахунків. Тож
залишається тільки сподіватися що найближчим часом цю невідповідність усунуть.
Щодо податкового обліку загальновиробничих витрат, то з початку року він повністю
ґрунтується на бухгалтерських даних. Ось
чому треба уважніше ставитися до розрахунку фінансовго результату, адже тепер
контролюючі органи можуть проводити
перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку (пп. 20.1.43, 20.1.44 ПКУ).
Поняття витрат подвійного призначення
зникло, тобто всі витрати, які підлягають
включенню до складу загальновиробничих, відносять до податкових. Винятком не
будуть і витрати на забезпечення найманих
працівників спеціальним одягом чи взуттям
та витрати на службові відрядження.

Розподіл загальновиробничих
витрат
Постійні та змінні загальновиробничі витрати на вартість продукції, що виробляється
підприємством, розподіляються по-різному:
• постійні загальновиробничі витрати
розподіляються на кожен об’єкт витрат із використанням бази розподілу за нормальної
потужності;
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• змінні загальновиробничі витрати
розподіляються на кожен об’єкт витрат із
використанням бази розподілу, виходячи
з фактичної потужності звітного періоду.
Нормальною потужністю є очікуваний
середній обсяг діяльності, який визначається
підприємством самостійно та може бути
досягнутий за умов звичайної діяльності
протягом кількох років або операційних
циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва. За базу розподілу
можна брати години праці, заробітну плату,
обсяг діяльності або ж прямі витрати.
За наявності нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат їх у повній
мірі, виходячи з принципу обачності, відображають у тому періоді, коли вони були
понесені. Це є еконочіно обґрунтованим,
адже для формування виробничої собівартості важливо, щоб вона не підлягала різким
коливанням.
Загальна сума розподілених і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їхню фактичну
величину.
Змінні загальновиробничі витрати пов
ністю розподіляються на кожен об’єкт витрат і належать до виробничої собівартості
продукції.
Підприємство в своєї обліковій політиці
встановлює перелік та склад змінних і пос
тійних загальновиробничих витрат, орієнтуючись на специфіку своєї діяльності: види
діяльності, продукції, що виготовляється,
особливості організації виробництва, наявність побічних і суміжних виробництв.
Так, для одних підприємств галузі певні
загальновиробничі витрати можуть бути
постійними, а для інших — змінними.
Не слід забувати, що як і будь-які інші
витрати, загальновиробничі мають бути документально підтверджені. Інформація, що
міститься в документах, використовується
для їх визначення та розподілу на рахунках
бухгалтерського обліку.
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Вплив загальновиробничих витрат
на фінансові результати
Як і будь-які інші витрати, загальновиробничі витрати негативно впливають на
фінансові результати роботи підприємства
до оподаткування, оскільки значна їхня
частина (змінні та розподілені постійні)
формує виробничу собівартість продукції.
Інша частина нерозподілених витрат підлягає списанню на собівартість реалізації
звітного періоду, що достовірно відображають показники діяльності підприємства
за цей період.
Ось чому підприємству слід обирати ту
базу розподілу, яка найбільш точно відоб
ражає зв’язок між загальновиробничими
витратами й обсягом готової продукції.
Застосування бази розподілу за нормальної потужності означає, що постійні загальновиробничі витрати включаються до
складу виробничої собівартості продукції
в повному обсязі тільки якщо фактичний
обсяг виробництва дорівнює або перевищує
нормальну потужність.
Якщо ж фактичний обсяг виробництва
нижчий від очікуваного середнього рівня,
то до складу виробничої собівартості продукції включається лише частина постійних
загальновиробничих витрат.
Решта витрат, які є нерозподіленими,
визнаються витратами звітного періоду, в
якому вони виникли, і включаються до собівартості реалізованої продукції.
Збільшення їхньої суми є результатом
невірної оцінки показників нормального
рівня виробництва або низького рівня виробництва взагалі, що є наслідком певних
обставин, які потребують аналізу для прий
няття управлінських рішень.
Щоб вирішити це питання, можна постійними вважати витрати, сума яких не
змінюється протягом достатньо тривалого
часу, наприклад, року, і не залежить від обсягу виробництва.
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ПРИКЛАД 1

Розподіл загальновиробничих витрат
Підприємство виробляє один вид канцелярської продукції — щоденники.
Для розподілу загальновиробничих витрат використовують обсяг виробництва в натуральному вираженні, який за нормальної потужності підприємства становить 5000 шт.
За звичайних умов праці постійні загальновиробничі витрати становлять 15 000,00 грн,
а змінні — 30 000,00 грн.
У липні 2015 р. було вироблено 4500 щоденників, понесені такі загальновиробничі
витрати:
постійні:
— витрати на оренду цеху — 8100,00 грн;
— заробітна плата начальника цеху — 5000,00 грн;
змінні:
— вартість послуг сторонніх організацій на вдосконалення технологій виробництва —
4480,00 грн;
— амортизація основних засобів загальновиробничого призначення — 5000,00 грн;
— витрати на електроенергію — 7000,00 грн;
— заробітна плата оператора, зайнятого друком щоденників — 4000,00 грн.
Ставка ЄСВ — 38 % (умовно).
Величина загальновиробничих витрат за базою розподілу за нормальної потужності:
15 000,00 5000,00 = 3 грн/шт. (постійні);
30 000,00 5000,00 = 6 грн/шт. (змінні).
Величина фактично понесених загальновиробничих витрат за серпень 2015 р.:
8100,00 + 5000,00 + (5000,00 38 %) = 15 000,00 грн (постійні);
4480,00 + 5000,00 + 7000,00 + 4000,00 + (4000,00 38 %) = 22 000,00 грн (змінні).
Розподіл постійних загальновиробничих витрат за серпень 2015 р.:
4500,00 3 = 13 500,00 грн (розподілені),
15 000,00 – 13 500,00 = 1500,00 грн (нерозподілені).
В результаті того, що в серпні 2015 р. не була досягнута нормальна виробнича потужність,
фактичні постійні загальновиробничі витрати (15 000 грн) перевищили норму (13 500,00 грн),
їх надлишок у сумі 1500,00 грн відноситься на собівартість реалізованої продукції.
В бухгалтерському та податковому обліку підприємства операції з розподілу загальновиробничих витрат можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст господарської операції

1

2

Бухгалтерський
облік
Д-т

К-т

3

4

Сума,
грн
5

Податковий облік
Доходи

Витрати

6

7

1. Постійні загальновиробничі витрати
1.1

Списано витрати на оренду цеху

911

685

8100,00

8100,00

—

1.2

Списано витрати на оплату
праці начальника цеху

911
911

661
651

5000,00
1900,00

5000,00
1900,00

—
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ПРИКЛАД 1
1

2

3

4

5

6

7

2. Змінні загальновиробничі витрати
2.1

Списано вартість послуг на
вдосконалення технологій
виробництва

911

685

4480,00

4480,00

—

2.2

Списано суму амортизації
основних засобів
загальновиробничого
призначення

911

131

5000,00

5000,00

—

2.3

Списано витрати на
електроенергію цеху

911

685

7000,00

7000,00

—

2.4

Списано витрати на оплату
праці оператора друку

911
911

661
651

4000,00
1520,00

4000,00
1520,00

—

2.5

Списано змінні
загальновиробничі витрати на
виробничу собівартість

231

911

22 000,00

—

—

2.6

Списано розподілені постійні
загальновиробничі витрати на
виробничу собівартість

231

911

13 500,00

—

—

2.7

Списано нерозподілені постійні
загальновиробничі витрати
на собівартість реалізованої
продукції

901

911

1500,00

—

—

Що нового

Нарахування субсидій і відшкодування пільг мешканцям ОСББ
Мінсоцполітики в листі від 06.08.2015 р. №
11817/0/14-15/5 роз’яснило, що питання надання
пільг і субсидій на оплату комунальних послуг
мешканцям житлових будинків, у яких створено
об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку (ОСББ) врегульовано. Відтак управління
праці та соціального захисту населення мають
правові підстави для відшкодування витрат за
надані пільги та нарахування субсидій на оплату
комунальних послуг мешканцям ОСББ.
Це стало можливим завдяки внесенню змін
до ст. 22 Закону України «Про об’єднання спів-

власників багатоквартирного будинку», якими
передбачено, що з метою надання населенню,
що проживає в багатоквартирних будинках, у яких
створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, пільг і субсидій для відшкодування
витрат на оплату комунальних послуг, визначається
розмір внесків (платежів) на відповідні потреби,
затверджений загальними зборами об’єднання,
але не більше найвищого в цьому населеному
пункті тарифу на комунальні послуги, встановленого державним органом або органом місцевого
самоврядування для суб’єктів господарювання.

ОФИЦИАЛЬНОЕ

МНЕНИЕ

Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ФСС по ВПТ

c. 77

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 78

Роз’яснюють фахівці ФСС із ТВП
Оплата листків
непрацездатності
Як розрахувати допомогу жінці, яка
продовжувала працювати після на
стання «декретної» відпустки (отри
мала листок непрацездатності)?
Допомога по вагітності та пологах
надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке
компенсує втрату заробітної плати за період
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Тому, якщо жінка продовжувала працювати в період такої відпустки та отримувала зарплату за ці дні, допомога за відпрацьовані дні їй не нараховується. Оплачуються лише
ті дні, коли вона фактично була у «декреті»,
тобто не працювала.
Як визначити розрахунковий пе
ріод, якщо працівник надав два
листки непрацездатності поспіль?

Якщо на першому листку непраце
здатності зроблено запис «Продовжує
хворіти», а на другому підкреслено
«Продовження листка» і вказано номер першого ЛН, то розрахунковий період для цих
двох листків непрацездатності визначається
раз — за першим ЛН. Якщо ж у першому
ЛН написано «Стати до роботи», а в другому — підкреслено «Первинний», то це різні
страхові випадки та розрахунковий період
визначають окремо за кожним із них.
Чи є пільги в нарахуванні допомоги
по тимчасовій непрацездатності
дружинам військовослужбовців?
Згідно зі ст. 24 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV дружинам військовослужбовців
пільги не передбачені. Листок непрацездатності оплачується на загальних підставах
відповідно до страхового стажу жінки.

78

Официальное мнение

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Чи включається до розрахункового
періоду місяць, у якому працівник
був прийнятий на роботу, якщо
першим робочим днем такого місяця
було 2 число (1 — вихідний)?

дарним місяцем (з 1 до 1 числа). Тому, якщо
навіть працівника прийнято у перший робочий день місяця, який припадає не на
1 число, такий місяць до розрахункового
періоду не включається.

Ні, не включається, оскільки цей
місяць не вважається повним кален

За даними сайту ФСС з ТВП
www.fse.gov.ua

Роз’яснюють фахівці ДФСУ

На ваші запитання відповідає Наталія КИРПА,
начальник відділу комунікацій ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Середньомісячна кількість
застрахованих осіб
У якому звітному місяці до середньо
місячної кількості застрахованих
осіб включаються працівники, яким
нараховані доходи за декілька місяців
(відпустка, тимчасова непрацездатність),
тобто перехідні виплати?
З метою дотримання умов, що дають
право роботодавцям на застосування
понижуючого коефіцієнта до ставки
ЄСВ і для його розрахунку страхувальники
використовують інформацію, зазначену
ними в додатку 4: показник «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким
нараховані виплати».
На одну застраховану особу допускається
декілька записів у таблиці 6, якщо протягом
одного звітного періоду застрахованій особі
нарахування здійснювалися за поточні та
майбутні (відпускні, допомога по вагітності
та пологах), за минулі періоди (допомога по
тимчасовій непрацездатності, нарахування
сум заробітної плати (доходу) за виконану
роботу (надані послуги), строк виконання
яких перевищує календарний місяць, а також
за відпрацьований час після звільнення з

роботи або згідно з рішенням суду (середня
заробітна плата за вимушений прогул)).
Таким чином, для застосування понижуючого коефіцієнту працівники, яким нараховані доходи за декілька місяців (відпустка,
допомога по тимчасовій непрацездатності,
допомога по вагітності та пологах), включаються до середньомісячної кількості застрахованих осіб лише в звітному місяці, в
якому нараховані такі доходи.

Документи для уникнення
подвійного справляння ВЗ
Які підтвердні документи повинна
надати фізична особа — підпри
ємець іншому суб’єкту господарю
вання для неутримання ВЗ?
Фізична особа — підприємець для
уникнення подвійного оподаткування
повинна надати юридичним особам і
фізичним особам — підприємцям, із якими
має господарські відносини, копію документа,
який підтверджує державну реєстрацію фізичної особи —підприємця (витяг або виписку з
Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб — підприємців, у яких зазначаються основні види діяльності).

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Расчет пособия по беременности
и родам
c. 79
Несчастные случаи: изменения
в законодательстве
c. 85
Справка о доходах: заполняем
c. 90
по-новому

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

Розрахунок

допомоги
по вагітності
та пологах

У статті розглянуто порядок розрахунок допомоги по
вагітності та пологах з урахуванням змін, унесених до
Порядку обчислення середньої заробітної плати (дохо
ду, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуван
ням. Розглянемо, як тепер обраховувати середньоденну
заробітну плату для обчислення допомоги по вагітності та
пологах; які є особливості та обмеження
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Визначення розрахункового
періоду
Відповідно до п. 25 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, у редакції
постанови КМУ від 26.06.2015 р. № 439
(далі — Порядок № 1266), розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної
плати для виплат за загальнообов’язковим
соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є 12 ка
лендарних місяців перебування у трудових
відносинах (із першого до першого числа)
за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю,
в якому настав страховий випадок. Навіть
якщо працівницю прийнято, наприклад,
02.02.2015 р. і згідно з графіком роботи
підприємства це був перший робочий день
місяця, то лютий не є повним календарним
місцем роботи для такої особи.
Іноді жінка не встигає відпрацювати
повний розрахунковий період в останнього роботодавця. В такому випадку п. 26
Порядку № 1266 передбачено визначення розрахункового періоду за фактично
відпрацьовані повні календарні місяці
(з першого до першого числа).
Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний
місяць за останнім основним місцем роботи,
то на підставі п. 27 Порядку № 1266 розрахунковий період визначається за фактично
відпрацьований час (календарні дні) перед
настанням страхового випадку.
Трапляється, що в розрахунковому періоді
перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку з поважних
причин, наприклад, жінка завагітніла, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку. Тоді серед-
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ня заробітна плата визначається, виходячи
з тарифної ставки (посадового окладу) або
її частини, встановленої на день настання
страхового випадку, як передбачено п. 28
Порядку № 1266.
Слід зазначити, що попередньою редакцією Порядку № 1266 було враховано інтереси
застрахованих осіб, які часто змінюють місце
роботи і в страховому стажі яких є перерви:
для нарахування допомоги по вагітності та пологах їм була надана можливість
обчислювати середню заробітну плату
за декількома місцями роботи сумарно.
Тепер така норма скасована.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: якщо жінці видано
листок непрацездатності до 04.07.2015 р.,
але вона виявила бажання та продовжувала
працювати, а фактично відпустку у зв’язку з
вагітністю та пологами їй було надано після
цієї дати, то для обрахунку матеріального
забезпечення застосовуються норми попередньої редакції Порядку № 1266.
У всіх розглянутих вище ситуаціях стаж
застрахованої особи у 12-місячному періоді
перед настанням страхового випадку не менше шести місяців. Розглянемо особливості
оплати відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами, якщо страховий стаж менше
шести місяців.

Обмеження розміру заробітної
плати залежно від страхового
стажу
Пунктом 29 Порядку № 1266 встановлено 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 для розрахунку
допомоги по вагітності та пологах визначається, виходячи з нарахованої заробітної
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плати, з якої сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище дво
кратного розміру мінімальної заробітної
плати та не менше за розмір мінімальної
заробітної плати, встановлений законом
у місяці настання страхового випадку.
Не зайвим буде нагадати, що відповідно до частини першої ст. 21 «Обчислення
страхового стажу» Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105) страховий стаж —
це період, протягом якого особа підлягала
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця
сплачено нею та роботодавцем або нею
страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків,
передбачених абзацом другим цієї частини,
коли період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
отримання виплат за окремими видами
соціального страхування, крім пенсій усіх
видів (за винятком пенсії по інвалідності),
включається до страхового стажу як період,
за який сплачено страхові внески, виходячи
з розміру мінімального страхового внеску.
До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи
на умовах трудового договору (контракту)
до набрання чинності Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ
(втратив чинність із 01.01.2015 р.).
Обраховується страховий стаж у місяцях.
Передумови для застосовування цього
обмеження виникають, якщо за останнім
основним місцем роботи застрахованої особи
її страховий стаж є меншим ніж шість місяців.
Якщо це не перше місце роботи молодого
спеціаліста, та застрахована особа протягом
12-місячного періоду перед настанням страхового випадку мала страховий стаж, набутий
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в іншого роботодавця, то їй необхідно звернутись до органу ПФУ за місцем своєї реєстрації
для отримання довідки про підтвердження
страхового стажу за формою ОК‑5.
Наприклад, листок непрацездатності
у зв’язку з вагітністю та пологами відкрито 06.08.2015 р. Працівниця була вперше
прийнята на роботу 12.03.2015 р. У серпні
поточного року встановлено мінімальну
заробітну плату в розмірі 1218,00 грн, це і
буде нижня межа для суми допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць.
А верхня — 2 × 1218,00 = 2436,00 грн.
Тож, обраховуючи допомогу по вагітності
та пологах з фактичної заробітної плати
застрахованої особи, слід перевірити, чи
входить сума допомоги у встановлені межі.
Якщо, наприклад, працівниця прийнята
на роботу 12.03.2015 р., але до цього працювала на іншому підприємстві та надала
довідку ОК‑5, де зазначено відомості про
страховий стаж та заробітну плату, нараховану попереднім роботодавцем, то розрахунок
середньої заробітної плати слід проводити
з фактичної заробітної плати застрахованої
особи (без урахування доходу у попереднього
роботодавця).
В будь-якому випадку довідка ОК‑5 служить підтвердженням страхового стажу
застрахованої особи, а підстави включати
до розрахунку середньої заробітної плати
заробітну плату застрахованої особи, нараховану попереднім роботодавцем, немає,
оскільки обчислення проводиться за остан
нім основним місцем роботи застрахованої
особи.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: якщо перед настанням
страхового випадку застрахована особа перебувала у відпустці для догляду за дитиною
до шести років за медичним висновком, то
обмеження, накладене п. 29 Порядку № 1266,
застосовується, оскільки період відпустки
для догляду за дитиною досягнення до досягнення нею трирічного віку не включається
до страхового стажу.
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Заробітна плата менша
за мінімальну (неповна зайнятість)

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

До відома

Але не тільки обмеженнями багата но
ва редакція Порядку № 1266. Пункт 2 По
рядку № 1266 передбачає, що сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку
на місяць не може бути меншою, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку. Тобто
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.
Для визначення суми допомоги по вагітності та пологах за місяць застосовується
середньомісячна кількість календарних
днів — 30,44.
Ця норма застосовується як у випадку
повної, так і неповної зайнятості застра
хованої особи.
Наприклад, жінка працює чотири години
на день, п’ять днів на тиждень, отримує заробітну плату в розмірі половини посадового
окладу — 700,00 грн. Листок непрацездатності
по вагітності та пологах відкрито 06.08.2015 р.
Зрозуміло, що сума допомоги, розрахована
з фактичної заробітної плати застрахованої
особи, в розрахунку на місяць буде меншою
за розмір мінімальної заробітної плати. Отже
необхідно доплатити до суми допомоги по вагітності та пологах. Розмір доплати має бути
розрахований як різниця між фактичним
розміром допомоги та розміром мінімальної
заробітної плати, встановленим на час настання страхового випадку.

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).
Особливо слідкувати за дотриманням
п. 4 Порядку № 1266 мають бухгалтери,
які обраховують допомогу по вагітності та
пологах сумісниці. Оскільки сумарна заробітна плата, з якої розраховується матеріальне забезпечення, в кожному з місяців
розрахункового періоду за основним місцем
роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розмір
максимальної величини (граничної суми)
заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: відповідно до п. 30
Порядку № 1266 розрахункові періоди
за основним місцем роботи та за сумісниц
твом визначаються окремо.

Заробітна плата в розмірі,
що наближений до максимального

Визначення середньоденної
заробітної плати

Обмеження накладено і п. 4 Порядку № 1266:
середньоденна заробітна плата, обрахована

Згідно з п. 3 Порядку № 1266 середньоденна
заробітна плата обчислюється шляхом ділення

Гранична величина бази нараху
вання ЄСВ становить 17 розмірів про
житкового мінімуму для працездатних
осіб, установленого законом (п. 4 ст. 1
Закону про ЄСВ). Прожитковий мінімум
для працездатних осіб у січні-листопаді
2015 р. встановлено на рівні 1218,00
грн, у грудні 2015 р.— 1378,00 грн.
Якщо страховий випадок настав, на
приклад, у серпні 2015 р., то контр
ольна сума становить 20 706 грн
30,44 днів = 680,22 грн.
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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, середньоденна заробітна плата для
нарахування допомоги по вагітності та пологах
відтепер обчислюється так само, як і для оплати
періоду тимчасової непрацездатності. Пункт 3
Порядку № 1266 лаконічно наказує включати
до розрахунку середньоденної заробітної плати
всю заробітну плату, з якої сплачено ЄСВ, і
жодних застережень щодо включення окремих
складових заробітної плати.
Щоб не сумніватися у правомірності включення до розрахунку середньоденної заробітної плати, наприклад, відпускних, доцільно
звернутись до положень Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України від
13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5),
що відносить суми відпускних до фонду додаткової заробітної плати. Суми відпускних
слід розподіляти за місяцями, за календарні
дні яких вони нараховані. Якщо фонд оплати
праці нараховується за попередній період,
зокрема, у зв’язку з уточненням кількості
відпрацьованого часу, виявленням помилок,
нарахування відображаються у фонді оплати
праці того місяця, в якому були проведені
відповідно до п. 1.6.2 Інструкції № 5.
В оновленій редакції Порядку № 1266
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 нараховується, виходячи з календарних днів зайнятості (абзац перший п. 3 Порядку № 1266).
Отже, наприклад, матеріальна допомога
на оздоровлення, вирішення соціальнопобутових питань, що має систематичний
характер, надається всім або більшості
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працівників, до розрахунку середньої заробітної плати включається в повному обсязі.
Натомість на підставі п. 3.31 Інструкції № 5
матеріальна допомога разового характеру,
що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами,
на оплату лікування, оздоровлення дітей,
поховання, допомога, яка була надана в непередбачених (екстрених) випадках, коли
необхідність її отримання виникла несподівано, за умови подання заяви, а її розмір
визначався адміністрацією підприємства,
не належить до фонду оплати праці та не є
базою для нарахування й утримання ЄСВ,
що не суперечить Переліку видів виплат, що
здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженому постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170. Цим Переліком
матеріальна допомога разового характеру, що
надається окремим працівникам у зв’язку із
сімейними обставинами, на оплату лікування,
оздоровлення дітей, поховання, визначена як
така, на яку не нараховується ЄСВ.
А тому в обчисленні середньоденної
заробітної плати одноразові виплати,
що не мають систематичного характеру,
враховуватися не мають.

Визначення розміру допомоги
по вагітності та пологах
За ст. 25 Закону № 1105 розмір матеріального забезпечення по вагітності та пологах
у загальних випадках не залежить від стажу
застрахованої особи.
Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами,
тривалість якої становить 70 календарних
днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів
або народження двох чи більше дітей — 70)
календарних днів після пологів.
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У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
у період її тимчасової непрацездатності
листок непрацездатності по тимчасовій
непрацездатності закривається та з дня
настання цієї відпустки видається інший
листок непрацездатності.
В разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
у період простою підприємства, установи,
організації не з вини застрахованої особи,
щорічної (основної чи додаткової) відпустки,
відпустки без збереження заробітної плати,
додаткової відпустки у зв’язку з навчанням,
творчої відпустки допомога по вагітності
та пологах надається з дня виникнення
права на відпустку у зв’язку з вагітністю та
пологами.
За період відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами, що збігається з відпусткою
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, допомога по вагітності та
пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку.
Сума допомоги застрахованій особі обчислюється шляхом множення суми денної
виплати на кількість календарних днів, що
підлягають оплаті (п. 2 Порядку № 1266).

Пільги постраждалим унаслідок
катастрофи на ЧАЕС 4-ої категорії
На сьогодні залишається невирішеним
протиріччя між Законом України «Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ
і положеннями ст. 24 Закону № 1105
у частині пільг громадянам, віднесеним
до 4-ої категорії осіб, постраждалих від
Чорнобильської катастрофи. Відтак слід
керуватись роз’ясненнями, наданими листом ФСС з ТВП від 17.01.2015 № 2.4-17-92.
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Особам, віднесеним до 4-ої категорії осіб,
постраждалих від Чорнобильської ката
строфи, пільги щодо виплати допомоги
по вагітності та пологах за 180 календарних
днів не надаються1.
Таким чином, допомога по вагітності та
пологах жінкам, віднесеним до 4-ої категорії осіб, постраждалих від Чорнобильської
катастрофи, за страховими випадками,
що настали після 01.01.2015 р., надається
на загальних підставах — за 126 календар
них днів (70 календарних днів до пологів і
56 календарних днів після пологів).
Слід мати на увазі, що на сьогодні змін
до Інструкції про порядок видачі документів,
що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 13.11.2001 р.
№ 455, не внесено, а тому лікувально-профілактичні заклади продовжують видавати
листки непрацездатності у зв’язку з вагітністю
та пологами жінкам, віднесеним до 4-ої категорії осіб, постраждалих від Чорнобильської
катастрофи, на 180 календарних днів. Відтак
контроль за правомірністю надання допомоги
по вагітності та пологах жінкам, які мали
статус постраждалих від Чорнобильської
катастрофи 4-ої категорії, лягає на плечі
бухгалтерів і членів комісій із соціального
страхування підприємств та установ.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: ЄСВ за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами й отримують допомогу по вагітності
та пологах, сплачується з усієї суми нарахованої допомоги в місяці, в якому її нараховано.
Редакція не погоджується з таким твердженням
ФСС з ТВП. За Законом № 796 такі громадяни справді
позбавлені пільг, але умови виплати допомоги по вагітності та пологах визначає саме Закон № 1105. І в ньому
передбачені особливі умови її надання для таких громадян. Тобто «пільга» встановлена Законом № 1105, а не
Законом № 796 і немає підстав не дотримуватися норм
Закону № 1105. Адже в Законі № 1105 немає посилання на зразок «громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, допомога призначається
на умовах, визначених Законом № 796».
1
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Світлана ЩЕРБИНА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Нещасні

випадки: зміни
в законодавстві
З 1 січня змінилися умови матеріального забезпечення в
частині соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втра
тою працездатності, від нещасного випадку на виробництві чи
професійного захворювання. Про те, що змінилося, читайте у статті

Одноразові страхові виплати
Відповідно до частини другої ст. 42 Зако
ну № 1105 у випадку стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК,
Фонд соціального страхування (далі — ФСС)
здійснює одноразову страхову виплату потерпілому. Її розмір визначається залежно від
ступеня втрати професійної працездатності,
виходячи із 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого
законом на день настання права потерпілого
на страхову виплату (наразі — 20 706 грн).
Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження
здоров’я настало не лише з вини роботодавця,
а й унаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одно
разової допомоги зменшується на підставі
висновку цієї комісії, але не більш як на 50 %.
За раніше чинним законодавством у разі
стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, Фонд соціального

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
(далі — ФСС від НВВ) здійснював одноразову
страхову виплату потерпілому, сума якої визначалася з розрахунку середньомісячного
заробітку потерпілого за кожний відсоток
втрати потерпілим професійної працездатності, але не вище чотирикратного розміру
граничної суми заробітної плати (доходу), з
якої справляються внески до ФСС від НВВ.
Тобто до 1 січня 2015 р. у разі настання
нещасного випадку на виробництві потерпілий після встановлення йому у відсотках
втрати професійної працездатності отримував від ФСС від НВВ одноразову страхову виплату, розраховану з його середньої
заробітної плати пропорційно встановленим відсоткам втрати працездатності, але
не вище 82 824 грн (1218 грн × 17 × 4).
Тепер у разі втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві потерпілому нараховуватиметься одноразова
страхова виплата згідно зі ступенем втрати
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працездатності, встановленого МСЕК, але
не вище 17 розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних громадян, тобто не більше
20 706 грн (1218 грн × 17).
У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві виплачується:
• одноразова допомога його сім’ї в сумі,
що дорівнює 100 розмірам прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на день настання права
на страхову виплату;
• одноразова допомога кожній особі,
яка перебувала на його утриманні, а також
на його дитину, яка народилася протягом
не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого, в сумі, що дорівнює
20 розмірам прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого законом
на день настання права на страхову виплату.
До внесення змін до Закону № 1105 було
передбачено, що в разі смерті потерпілого
внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання розмір одноразової
допомоги його сім’ї мав бути не меншим
за п’ятирічну заробітну плату потерпілого і
не меншим за річний заробіток потерпілого
на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного
строку після його смерті.
Тобто на сьогодні замість п’яти середньорічних заробітних плат потерпілому виплачується допомога в сумі, що дорівнює
100 розмірам прожиткового мінімуму для
працездатних осіб,— 121 800 грн (1218 грн ×
× 100) до 01.12.2015 р. А одноразова допомога на кожну особу, яка перебувала на утриманні в померлого внаслідок нещасного
випадку на виробництві, дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму — 24 360 грн
(1218 грн × 20) до 01.12.2015 р.
Повністю скасовано одноразову допомогу на сім’ю та утриманців у разі смерті
потерпілого, який уже отримував страхові
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виплати та щодо якого встановлено причинно-наслідковий зв’язок його смерті з
професійним захворюванням або нещасним
випадком на виробництві.
Нововведенням є надання інваліду, потерпілому внаслідок нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання права на самостійне придбання
автомобіля з подальшим відшкодуванням
ФСС від НВВ повної його вартості в порядку
та розмірах, установлених КМУ (п. 5 ст. 42
Закону № 1105).
Якщо ступінь втрати працездатності є
невеликим, за бажанням потерпілого на виробництві щомісячна страхова виплата може
бути замінена робочим органом ФСС від
НВВ виплатою одноразової допомоги. Умови
та порядок заміни щомісячної страхової
виплати одноразовою визначаються правлінням ФСС від НВВ. Попередніми нормами
Закону № 1105 цього не було передбачено.
Для зручності та наочності перелічимо
зазначені зміни в таблиці (див. с. 87).

Розрахунковий період
для обчислення середньої
заробітної плати
Як і раніше, розрахунковим періодом,
за який обчислюється середня заробітна
плата для розрахунку страхових виплат та
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця,
є період роботи за останнім основним місцем
роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого працівник працював і
сплачував або за нього сплачували страхові
внески.
Змінами, внесеними до Порядку № 1266,
із 04.07.2015 р. розрахунковий період для
середньої заробітної плати збільшився з
шести до 12 календарних місяців. Крім того
оплаті підлягають календарні, а не робочі
дні, як було раніше. Враховуються лише повні
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Одноразові страхові виплати до та після внесення змін у законодавство
Кому виплачується

Розмір одноразової страхової виплати
до 01.01.2015 р.

після 01.01.2015 р.

Потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві

виходячи із середньомісячного
заробітку потерпілого та втрати ним професійної працездатності у відсотках, але не вище
чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати
(доходу), з якої справляються
внески до Фонду (не вище
82 824 грн)

відповідно до ступеня втрати
працездатності, встановленого
МСЕК, але не вище 17 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних громадян (не
більше 20 706 грн)

Сім’ї потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві в разі його смерті

в сумі не менше за п’ятирічну
заробітну плату потерпілого
(середня зарплата 60 міс.)

у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, установленого законом на день
настання права на страхову
виплату (121 800 грн)

в сумі не менше за річний заКожній особі, яка перебувала
на утриманні померлого потер- робіток потерпілого
пілого, а також на його дитину, (середня зарплата 12 міс.)
яка народилася протягом не
більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого

у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, установленого законом на день
настання права на страхову
виплату (24 360 грн)

Потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві,
в якого ступінь втрати працездатності є невеликим

не було передбачено

місяці (з 1-го до 1-го числа) роботи. Листок
непрацездатності, відкритий до 04.07.2015 р.,
розраховується за попередньою редакцією
Порядку № 1266.
Як і раніше, місяці розрахункового періоду, повністю не відпрацьовані працівником із поважних причин (з 1-го до 1-го
числа), вичерпний перелік яких наведено
в п. 3 Порядку № 1266, віднімаються від
розрахункового періоду.
Згідно з п. 11 Порядку № 439 розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата, за умови, що застрахована
особа перебувала з роботодавцем у трудових
відносинах, є:
• 12 календарних місяців за місцем роботи, де стався страховий випадок, почина-

в загальній сумі щомісячних
страхових виплат

ючи з місяця, що передує місяцю настання
страхового випадку;
• фактично відпрацьовані календарні
місяці (з першого до першого числа) за місцем роботи, де стався страховий випадок, —
якщо особа відпрацювала менше ніж 12 календарних місяців;
• фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку за місцем роботи, де стався страховий
випадок, — якщо особа відпрацювала менше
календарного місяця.
Відповідно до п. 12 Порядку № 1266,
якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована
особа не мала заробітку з поважних причин
або страховий випадок настав у перший день
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роботи, середня заробітна плата визначається, виходячи з тарифної ставки (посадового
окладу) або її частини, встановленої на день
настання права на страхову виплату. Якщо
тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлена, розрахунок проводиться, виходячи
з розміру мінімальної заробітної плати (або
її частини), встановленого законом на день
настання права на страхову виплату.
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 та
за якою МСЕК їй установлено стійку втрату
професійної працездатності.
Зауважимо, що в разі надання працівником
листка непрацездатності, який засвідчує нещасний випадок або професійне захворювання, його завжди оплачують у 100 % розмірі.
Страховий стаж працівника значення не має.

Особливості розрахунку
середньоденної заробітної плати
На підставі п. 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата (дохід, грошове
забезпечення) обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення), на яку нарахований
ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості
(за видами страхування — період перебування
в 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) в розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих
із поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та
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шестирічного віку за медичним висновком,
відпустка без збереження заробітної плати
(нова поважна причина).
Для військовослужбовців, осіб рядового
та начальницького складу та інших осіб, які
отримують грошове забезпечення, календарні дні тимчасової непрацездатності та
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
з розрахункового періоду не виключаються.
Згідно з п. 4 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата (дохід, грошове 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).
Якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована
особа з поважних причин не мала заробітку
або страховий випадок настав у перший день
роботи, середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) за календарний
день визначається шляхом ділення тарифної
ставки (посадового окладу), мінімальної
заробітної плати або їхніх частини (якщо
особа працює в режимі неповного робочого
дня чи тижня) на середньомісячну кількість
календарних днів (30,44).
Відповідно до п. 6 Порядку № 1266, якщо
страхові виплати призначаються, виходячи
з розміру середньомісячної заробітної плати
(доходу), середньоденна заробітна плата
обчислюється шляхом множення середньої
заробітної плати (доходу) за календарний
день на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Оподаткування допомоги
Як і раніше, з допомоги, що виплачується
потерпілому, роботодавець утримує ПДФО
за ставками, встановленими ст. 167 ПКУ.
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Крім того за абзацом другим частини шостої
ст. 8 Закону про ЄСВ на суму оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності, що
виплачується за рахунок коштів роботодавця, і допомоги по тимчасовій непрацездат-

ності від ФСС нараховується ЄСВ у розмірі
33,2 %. Також із суми нарахованої працівнику допомоги по тимчасовій непрацездатності
утримується ЄСВ у розмірі 2 % (частина 12
ст. 8 Закону про ЄСВ).

НОРМАТИВНА БАЗА
Закон № 1105

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху
вання» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV.

Закон про ЄСВ

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Порядок № 1266

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим дер
жавним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від
26.09.2001 р. № 1266.

Реклама
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Довідка

про доходи:
заповнюємо по-новому
З 4 липня 2015 р. набрала чинності нова редакція Поряд
ку № 1266. У додатку до Порядку затверджено форму нової
довідки про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду
за цивільно-правовим договором) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
Розглянемо зміни в порядку розрахунку середньої зарплати,
які слід враховувати під час складання довідки про доходи, та
заповнення нової форми цієї довідки на практичному прикладі

Основні зміни в порядку
розрахунку середньої зарплати
Для складання довідки про доходи насамперед потрібно визначити розрахунковий
період, за який обчислюється середня заробітна плата. За оновленим Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженим
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266) розрахунковим
періодом тепер є останні 12 календарних
місяців, що передують місяцю настання
страхового випадку (для розрахунку допомоги по безробіттю — реєстрації особи
в державній службі зайнятості як безробітної).

Нагадаємо, що раніше до розрахункового
періоду включалися останні шість календарних місяців (із першого до першого числа),
що передували місяцю, в якому настав страховий випадок.
Відбулися зміни і в розрахунку середньої
заробітної плати. Зокрема середньоденна
заробітна плата тепер обчислюється шляхом ділення нарахованої за 12 календарних
місяців заробітної плати, на яку нарахований
ЄСВ та/або страхові внески на відповідні види
загальнообов’язкового державного соціального страхування, на кількість календарних
днів зайнятості в розрахунковому періоді
без урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами, відпустка для
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догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження
заробітної плати (нова поважна причина).
Днями зайнятості вважаються період перебування у трудових відносинах, виконання
робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження
підприємницької або іншої діяльності.
Для військовослужбовців, осіб рядового
та начальницького складу й інших осіб, які
отримують грошове забезпечення, календарні дні тимчасової непрацездатності та
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
з розрахункового періоду не виключаються.
Нормативно ще не врегульоване питання
врахування під час розрахунку середньої
зарплати одноразових виплат залежно від
відпрацьованого часу.
Середньоденну зарплату тепер застосовують для всіх страхових виплат, у т. ч. коли
працівник працює неповний робочий день і
коли робочий час обліковується в годинах.
Якщо страхові виплати призначаються,
виходячи з розміру середньомісячної зар
плати (доходу), її визначають, перемноживши
середньоденну зарплату на середньомісячну
кількість календарних днів — 30,44 (п. 6
Порядку № 1266).
На роботі за сумісництвом і за основним
місцем роботи визначають розрахунковий
період і середню заробітну плату окремо за кожним місцем роботи. Загальна зарплата, з якої
розраховують виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та
за сумісництвом не може перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування
ЄСВ — 20 706 грн (п. 30 Порядку № 1266).
Однією з головних змін можна назвати те,
що тепер 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
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по тимчасовій непрацездатності), та для
призначення страхових виплат для добровільно застрахованих осіб обчислюється
робочими органами фондів соціального
страхування з використанням даних реєстру
застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 31 Порядку № 1266).
Середня заробітна плата для розрахунку
допомоги по вагітності та пологах, тимчасовій непрацездатності й оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця обчислюється
роботодавцями на підставі відомостей, що
включаються до звітності з ЄСВ, яка подається
до ДФСУ (п. 32 Порядку № 1266).
Якщо відомості про застрахованих осіб
Державного реєстру не містять усіх необхідних даних для обчислення середньої
заробітної плати, тоді роботодавці надають
їх у довідці про заробітну плату (п. 33 Порядку № 1266). Тобто тепер довідку про зарплату
можна вважати допоміжним документом.

Нова довідка
В додатках до попередньої редакції Порядку № 1266 були затверджені окремі довідки про середню зарплату (дохід) для різних
видів соціального страхування. Оновлена
форма довідки про заробітну плату (грошове
забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, наведена в додатку
до Порядку № 1266, є тепер єдиною для
розрахунку виплат за страхуванням:
• на випадок безробіття та для добровільно застрахованих осіб за всіма видами
соціального страхування;
• від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги
по тимчасовій непрацездатності).
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Нормативно врегулювали строки надання
довідки. За зверненням органів Фонду соцстраху чи застрахованої особи така довідка
надається роботодавцем протягом п’яти
робочих днів (п. 33, 34 Порядку № 1266).
Також протягом п’яти робочих днів за зверненням застрахованої особи мають бути
надані відомості, необхідні для обчислення
середньоденного грошового забезпечення
військовослужбовцям та іншим особам, які
отримують грошове забезпечення, військовими комісаріатами, де такі особи перебувають
на обліку, або військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями,
органами, де такі особи проходили службу
(п. 34 Порядку № 1266).
Довідку повинні заповнювати працівники
бухгалтерської служб підприємства відповідно до платіжних відомостей та інших
документів про нараховану заробітну плату.
Форма довідки стала набагато простішою
для розуміння та відображення даних. У довідці обов’язково треба зазначати:
• прізвище, ім’я, по батькові працівника
(особи, яка виконувала роботи або надавала
послуги за цивільно-правовими договорами);
• назву підприємства/військового комісаріату, де особа перебувала на обліку,
або військової частини, де особа проходила
службу;
• реєстраційний номер облікової картки
платника податків (серію та номер паспорта — для осіб, які відмовилися від такого
номера за релігійними переконаннями, про
що вони мають відмітку в паспорті);
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• суму утриманого ЄСВ у графі «Сума
страхових внесків та/або єдиного внеску,
сплачена застрахованою особою, гривень».
Якщо в роботодавця є заборгованість зі сплати
ЄСВ, центр зайнятості призначить виплату
допомоги по безробіттю в мінімальному розмірі. І тільки після надходження інформації
про сплату роботодавцем ЄСВ громадянину
перерахують допомогу в повному розмірі
(лист Державного центру зайнятості від
05.09.2014 р. № ДЦ‑01-5947/0/6-14);
• суму доходу працівника в розрізі розрахункового періоду, на який нараховувався
ЄСВ. Звертаємо увагу на те, що під таблицею тепер не зазначається сума середньої
заробітної плати, розрахована відповідно
до Порядку № 1266;
• розмір ЄСВ для підприємства (законодавчо встановлена процентна ставка);
• розрахунковий період для обчислення
середньої зарплати. Не потрапляють сюди
місяці (з 1-го до 1-го числа), в яких працівник
не працював із поважних причин. У такому
випадку слід зазначити поважну причину.
Якщо з цих причин особа не працювала лише
частину місяця, то в такому місяці включаються календарні дні, які працівник відпрацював
(див. приклад заповнення довідки на с. 94);
• суму вихідної допомоги в разі звільнення. Сума грошової компенсації за невикористану відпустку, яка виплачується працівнику
під час звільнення, не відображається.
Далі розглянемо на прикладі розрахунок
із працівником, який звільняється, та запов
нення довідки про заробітну плату.

ПРИКЛАД

Розрахунок із працівником у разі звільнення та складання довідки
про його заробітну плату
Працівник був прийнятий на роботу 17.02.2014 р., звільняється 17.07.2015 р. Посадовий оклад — 5000,00 грн. Тривалість щорічної відпустки — 27 календарних днів, із яких
24 календарних дні — основна відпустка, три календарних дні — додаткова. Протягом
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періоду роботи на підприємстві працівник жодного разу не був у щорічній відпустці, отже
йому належить виплатити компенсацію за невикористані дні відпустки. Під час звільнення
працівник звернувся до бухгалтерії з проханням надати йому довідку про зарплату.
Для розрахунку суми компенсації ураховують виплати за останні 12 календарних місяців,
що передують місяцю виплати компенсації, в нашому випадку — це період із 01.07.2014 р.
до 30.06.2015 р., протягом якого працівник щомісяця отримував заробітну плату в розмірі окладу й одноразово в листопаді 2014 р. йому було виплачено премію за успішне впровадження
проекту в розмірі окладу. За сімейними обставинами (хвороба родича) працівник перебував
у відпустці без збереження заробітної плати з 01.08 до 12.09.2014 р.
Таким чином, без урахування святкових і неробочих днів, а також днів перебування
у відпустці без збереження заробітної плати кількість календарних днів у розрахунковому
періоді становить:
322 к. дн. = (31 (07.2014) + 0 (08.2014) + 18 (09.2014) + 31 (10.2014) + 30 (11.2014) +
+ 31 (12.2014) + 31 (01.2015) + 28 (02.2015) + 31 (03.2015) + 30 (04.2015) +
+ 31 (05.2015) + 30 (06.2015).
Кількість днів за період (стаж) для розрахунку компенсації: 472, з яких:
за 2014 р.— 283 к. дн. (12 (02) + 30 (03) + 29 (04) + 28 (05) + 28 (06) + 31 (07) + 15 (08) +
+ 18 (09) + 31 (10) + 30 (11) + 31 (12);
за 2015 р.— 189 к. дн. (29 (01) + 28 (02) + 30 (03) + 29 (04) + 27 (05) + 29 (06) + 17 (07).
Зауважимо, що згідно з п. 4 частини першої ст. 9 Закону про відпустки до стажу роботи,
що дає право на щорічну основну відпустку, зараховують час, коли працівник фактично
не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному ст. 25 і 26 цього закону. Тобто, виходячи з цієї норми,
кількість днів відпустки без збереження зарплати, що перевищує 15 календарних днів,
слід виключати з періоду роботи, який дає право на відпустку (компенсацію). В нашому
прикладі виключено 28 к. дн. (43 – 15) із серпня (16) і вересня (12) 2014 р.
Кількість днів відпустки, за які належить виплатити компенсацію:
((27 к. дн. 355 к. дн.) 472 к. дн.) = 36 к. дн.
Заробітна плата за розрахунковий період (без урахування одноразової виплати за п. 4
Порядку № 100) становить:
(5000,00 грн 10 міс.) + 2727,27 грн (09.2014) = 52 727,27 грн.
Середньоденна зарплата за розрахунковий період:
52 727,27 грн 322 к. дн. = 163,75 грн.
Сума компенсації за невикористані дні відпустки:
163,75 грн 36 к. дн. = 5895,00 грн.
Сума компенсації за невикористані щорічні (основні та додаткові) відпустки вважається
виплатою за невідпрацьований робочий час і належить до фонду додаткової зарплати,
отже вона є базою нарахування й утримання ЄСВ. Суму компенсації включають до загального місячного оподатковуваного доходу й утримують ПДФО на загальних підставах.
У бухгалтерському та податковому обліку операції з нарахування та виплати заробітної плати і компенсації за невикористану відпустку в разі звільнення працівника можна
відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст господарської
операції

1

2

1

Нараховано працівнику
заробітну плату за липень

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Д-т

К-т

Сума,
грн

3

4

5

6

7

92

661

2826,09

—

2826,09

Доходи

Витрати

93

94
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ПРИКЛАД
1

2

3

4

5

6

7

2

Нараховано компенсацію
за невикористану відпустку

471

661

5895,00

—

5895,00

3

Нараховано ЄСВ на суму
заробітної плати та компенсації (36,8 % умовно)

92,
471

651
651

1040,00
2169,36

—

1040,00
2169,36

4

Утримано із загальної суми
зарплати та компенсації
ЄСВ (3,6 %), ПДФО (15 %),
ВЗ (1,5 %)

661
661
661

651 641/
ПДФО
642

313,96
1261,07
130,82

—

—

651 641/
ПДФО
642

311
311
311

3523,32
1261,07
130,82

—

—

661

301

7015,24

—

—

5

6

Перераховано до бюджету
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Виплачено працівнику
заробітну плату
та компенсацію

Якщо компенсацію за невикористану відпустку нараховують після звільнення працівника, її не включають до бази нарахування ЄСВ (лист ПФУ від 18.10.2011 р. № 22373/03-20,
підкатегорія 301.03 «ЗІР»). Адже на момент нарахування компенсації (виплати за невідпрацьований час) звільнена особа вже не є застрахованою, оскільки не перебуває
з колишнім роботодавцем у трудових відносинах. Тобто підприємство після звільнення
працівника не несе обов’язку страхувальника, тому і платника страхових внесків.
За зверненням працівника йому було видано довідку про заробітну плату, заповнену
таким чином:

Кутовий штамп установи
20.07.2015 р. № 3–2015/12
ДОВІДКА
про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду
за цивільно-правовим договором) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
видана ___________ Іванову Сергію Васильовичу ___________________________,
прізвище, ім’я та по батькові

який (яка) працював (працювала), проходив (проходила) службу __________________
________ в ТОВ «СМП» м. Київ, вул._Дегтярівська, 5_____________________________
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 _____6475876690_______
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Місяці розрахункового періоду
(зазначити назву
місяців)

Кількість каленЗаробітна пладарних (на вимогу
та (грошове
забезпечення,
Фонду соціальвинагорода
ного страхування
України — робоза цивільночих) днів у розправовим
рахунковому педоговором),
ріоді, за винятком на яку нараховано єдиний
календарних днів,
не відпрацьованих внесок та/або
з поважних
страхові
причин
внески

Липень 2014 р.
Серпень 2014 р.
Вересень 2014 р.
Жовтень 2014 р.
Листопад 2014 р.
Грудень 2014 р.
Січень 2015 р.
Лютий 2015 р.
Березень 2015 р.
Квітень 2015 р.
Травень 2015 р.
Червень 2015 р.

31
відпустка без
збереження заробітної плати
18
31
30
31
31
28
31
30
31
30

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 загально
обов’язкове державне соціальне
страхування»,
відсотків

5000,00
0,0

180,00

3,6

—

—

2727,27
5000,00
10 000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00

98,18
180,00
360,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

_57 727 грн 27 коп._
Усього
____________43 дні відпустки без збереження заробітної плати _________________
зазначається поважна причина (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку

___________________________________________________________________________
з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею

__________________________________________________________________________
трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати

___________________________________________________________________________
для виключення кількості календарних днів із розрахункового періоду

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

виплачені одноразово, або період здійснення виплат _______________________
необхідне зазначити

Керівник
Головний бухгалтер
МП

____Кац____ ______С. В. Кац
підпис

Петрова__
підпис

ініціали та прізвище

__ В. В. Петрова

ініціали та прізвище

95

96

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

Кількість днів
Календарні дні — 30
Робочі дні — 22
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 8

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 176,0
39-годинному робочому тижні — 171,6
36-годинному робочому тижні — 158,4

Вересень 2015 р.
7 вересня, понеділок
Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за серпень 2015 р.

14 вересня, понеділок

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 серпень
2015 р.

28 серпня, понеділок

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.

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

18 вересня, п’ятниця

30 вересня, середа

Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
серпень 2015 р.
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:

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

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

Реклама

Заработная плата №9 (110) сентябрь

2 015

www.zpl.com.ua

Нормы продолжительности рабочего времени:
утверждаем на октябрь 2015 г. и 2016 г.

С. 49

Справка о доходах в Фонд занятости:
заполняем по-новому С. 90
Пособие по беременности и родам:
новые правила расчета С. 79
Средняя зарплата для оплаты
отпусков и командировок:
ответы на вопросы вебинара С. 20
Средняя зарплата для оплаты временной
нетрудоспособности: ответы на вопросы
прямой линии С. 15
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

