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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Із 1 вересня підвищено розмір мінімальних соціальних
стандартів — заробітної плати
та прожиткового мінімуму. На
багатьох підприємствах це призвело до підвищення заробітної
плати працівників. Та це підвищення є незначним і в більшості
випадків не буде більшим суми
можливої індексації доходів працівників, що призведе до виникнення фіксованої індексації.
Питання визначення фіксованих сум індексації на сторінках
нашого журналу розглядалися
неодноразово. Але кожен хоче
бачити приклади тільки зі своїми даними. Тому в статті на
с. 51 ми вирішили нагадати, за яких обставин виникають фіксовані суми індексації, систематизували всі можливі випадки їх
виникнення та подальшої виплати. Решта матеріалів номера,
сподіваємося, теж будуть корисними, адже теми статей ви
нам підказуєте самі, телефонуючи на редакційну пряму лінію.
У попередньому номері я звертав вашу увагу на те, що у
вересні буде оприлюднено проект податкової реформи від
Мінфіну. Виявилося, що він не єдиний. Свій проект оприлюднив також Комітет ВРУ з питань податкової та митної
політики. Громадськості презентовано й кілька альтернативних проектів від незалежних експертів. Тривають дискусії
між зацікавленими сторонами.
Так, Мінфін виступає за нівелювання податкових пільг і
преференцій, у т. ч. шляхом реформування спрощеної системи оподаткування; спрощення адміністрування податків;
зменшення кількості перевірок тощо, хоча й має на меті
підвищити ставки деяких податків. Малий бізнес бачить податкову реформу по-своєму та виступає за збереження чинної спрощеної системи оподаткування, вимагає скасування
ПДВ-рахунків тощо. І це ще ми не знаємо думки народних
депутатів, які під час голосування додадуть щось своє. Одним
словом, кінець 2015 р. буде напруженим.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямой линии: с 01.10.2015 — 21092015
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Підвищено мінімальну зарплату
Закон України «Про
внесення змін до Закону
України «Про Державний
бюджет України
на 2015 рік»
від 17.09.2015 р. № 714-VIII

Законом із 01.09.2015 р. підвищено прожитковий мінімум і
мінімальну заробітну плату з 1218 грн до 1378 грн. Раніше таке
підвищення було заплановано з 01.12.2015 р.
Після підвищення розміру прожиткового мінімуму зросла гранична сума доходу, що є базою для справляння ЄСВ, із 20 706 грн
до 23 426 грн і розмір доходу, що підлягає індексації, з 1218 грн
до 1378 грн.
Підвищення розміру мінімальної заробітної плати призведе до
підвищення заробітної плати працівників, у яких вона прив’язана до
її рівня. Але це підвищення не в усіх випадках призведе до перевищення сум можливої індексації, тому може виникати фіксована сума
індексації. Як її обчислювати — читайте у статті на с. 51 цього номера.
Підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму не призводить до збільшення граничного розміру
доходу, що дає право на застосування ПСП (1710 грн), збільшення
розміру ПСП, сум неоподатковуваної матеріальної допомоги тощо.

Зміни в наданні податкових консультацій
Закон України
«Про внесення змін до
Податкового кодексу
України щодо зменшення
податкового тиску на
платників податків» від
17.07. 2015 р. № 655-VIII

Законом, який набрав чинності з 01.09.2015 р., були внесені
зміни до ст. 52 і 53 ПКУ щодо надання податкових консультацій
платникам податків. Зміни полягають у тому, що консультації, крім
узагальнюючих, надаються:
в усній формі — контролюючими органами;
у письмовій або електронній формі — контролюючими органами
в Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі, областях,
міжрегіональними територіальними органами та ДФСУ.
Консультації у письмовій чи електронній формі підлягають
обов’язковому розміщенню на сайті контролюючого органу, який
їх надав, протягом 10 календарних днів після дня надання таких
консультацій без зазначення даних, що дають змогу ідентифікувати
платника податків, у т. ч. його податкової адреси. Такими консультаціями можуть користуватися всі платники податків, а не тільки
ті, яким вони надавалися. Податкові консультації, які стосуються
значної кількості платників податків або значної суми податкових
зобов’язань, Мінфін періодично узагальнюватиме та затверджуватиме, вони будуть оприлюднюватися на його офіційному сайті
протягом п’яти календарних днів.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Змінено Інструкцію про відрядження бюджетників
Наказ «Про затвердження
Змін до Інструкції

Внесено зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом від 13.03.1998 р.
№ 59 (далі — Інструкція № 59).
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про службові відрядження
в межах України
та за кордон»
від 04.08.2015 р. № 694

З Інструкції № 59 виключено п. 4, яким було встановлено, що
підприємство, яке відряджає працівника, реєструє особу, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі за формою згідно з
додатком до цієї Інструкції.
Доповненнями, внесеними до п. 7 Інструкції № 59, установлено, що якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою
прибуття працівника з відрядження за наказом про відрядження,
з дозволу керівника підприємства береться до уваги затримка у
відрядженні на вихідні або святкові та неробочі дні, якщо строк
перебування працівника поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження, передбаченого постановою КМУ
від 02.02.2011 р. № 98 (у межах України — 30 календарних днів, за
кордон — 60, крім установлених винятків). За ці дні працівникові не
відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд із місця відрядження
до місця постійної роботи).
Керівники підприємств (крім міністрів і керівників інших центральних органів виконавчої влади) особисто вирішують питання
відшкодування своїх витрат на найм житлових приміщень, що
перевищують граничні суми, затверджені постановою КМУ від
02.02.2011 р. № 98, на проїзд у м’якому вагоні, суднами морського
та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го
класу та бізнес-класу, а також витрат на перевезення багажу понад
вагу, вартість перевезення якої входить до вартості квитка.
Нагадаємо, що норми Інструкції № 59 обов’язкові до застосування
бюджетними організаціями та підприємствами, які фінансуються з
бюджету.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Застосування понижуючого коефіцієнта з ЄСВ

Лист від 20.07.2015 р.
№ 1882/2/99-99-17-03-01-10

ДФСУ роз’яснила питання щодо застосування понижуючого коефіцієнта до ставки ЄСВ, якщо база оподаткування менше мінімальної
зарплати. В листі акцентується увага на тому, що таке донарахування
(на суму різниці між фактичною базою оподаткування та розміром
мінімальної зарплати) не належить до заробітної плати (доходу), яку
за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові та не
захищає прав застрахованих осіб (не враховується для розрахунку
пенсій і соціальних виплат), і є додатковим джерелом надходження
коштів до бюджету ПФУ та фондів соціального страхування.
З огляду на це ДФСУ робить висновок, що за умови донарахувань
хоча б одній застрахованій особі сум ЄСВ до розміру мінімальної
заробітної плати (винятком є донарахування до мінімальної бази
нарахування для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, відпускних і допомоги по вагітності та пологах), понижуючий
коефіцієнт страхувальником не застосовується взагалі.
Аналогічне роз’яснення надавалося ДФСУ і на адресу ДФСУ
у Полтавській області листом від 20.08.2015 р. № 31041/7/99-9917-03-03-17. Водночас ДФСУ у Полтавській області, розміщуючи
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інформацію про зміст цього листа на офіційному сайті, не акцентувала уваги на тому, що понижуючий коефіцієнт страхувальником
не застосовується взагалі.
Міністерство фінансів України в листі від 06.08.2015 р.
№ 31-11180-02-2/25413, розглядаючи це ж питання, зазначає, що
застосування страхувальником понижуючого коефіцієнта (0,4) до
різниці між мінімальною та нарахованою заробітною платою лише
стимулюватиме наявну неповну зайнятість та не сприятиме детінізації фонду заробітної плати.

Нарахування ЄСВ на зарплату, меншу за мінімальну
Лист від 31.03.2015 р.
№ 6667/6/99-99-17-03-01-15

У листі розглянуто кілька випадків справляння ЄСВ, якщо база
оподаткування менше мінімальної заробітної плати. За змістом цей
лист схожий на лист ДФСУ від 14.02.2015 р. № 4979/7/99-99-17-0301-17 (див. журнал «Заработная плата» № 3/2015, с. 74), але у березневому листі не сказано, що ЄСВ на суму нарахованої заробітної
плати розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), зменшеної на суму допомоги по тимчасовій
непрацездатності за цей місяць, і ставки ЄСВ, установленої для
категорії платника.
ФСС з ТВП

Допомога по тимчасовій непрацездатності та відпустка без збереження зарплати
Лист від 20.08.2015 р.
№ 5.2-32-1359

На думку ФСС з ТВП, із розрахункового періоду в разі обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності слід виключати
лише відпустки без збереження заробітної плати, надані згідно із
ст. 25 і 26 Закону про відпустки, п. 6(6) «Прикінцевих положень»
Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» від
16.01.2014 р. № 719 і п. 9 «Прикінцевих положень» Закону України
«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76. Але у
Порядку № 1266 йдеться лише про відпустки без збереження заробітної плати без жодних застережень щодо підстав їх надання.
Текст документа — на с. 93 цього номера
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Нарахування відпускних демобілізованим
Лист від 22.06.2015 р.
№ 802/13/84-15

У листі роз’яснюється, чи враховується період мобілізації та
середній заробіток у разі розрахунку відпускних демобілізованим
працівникам.
Текст документа — на с. 95 цього номера
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Штраф за неподання повідомлення про прийняття працівників
Лист від 03.08.2015 р.
№ 1364/24/21/01/2298-15

На думку Державної служби України з питань праці, повідом
лення ДФСУ про прийняття працівника на роботу є частиною
укладання трудового договору, яке складається з виданого наказу
та повідомлення про прийняття працівника на роботу. З листа випливає висновок, що за фактичний допуск працівника до роботи
без подання повідомлення передбачено штраф за ст. 265 КЗпП у
30-тикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на момент виявлення порушення (від 41 340 грн), за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, та адмінштраф і
ст. 41 КпАП від 8500 до 17 000 грн.
Вважаємо такий підхід неприйнятним. У ст. 265 КЗпП прямо
сказано, що карається допуск до роботи без укладення трудового
договору. А згідно зі ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого
наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення про
прийняття на роботу. Тобто ст. 24 КЗпП передбачає дві умови
допуску до роботи — оформлення трудового договору наказом і
повідомлення про прийняття на роботу. Тому, на нашу думку, якщо
трудовий договір оформлено, але повідомлення про це не надіслано,
а працівника допущено до роботи, то таке порушення має каратися
як «порушення інших вимог трудового законодавства» штрафом у
розмірі мінімальної зарплати — від 1378 грн.

Відпустка працівникам, які мають дітей
Лист від 12.05.2015 р.
№ 256/13/116-15

Мінсоцполітики надало відповіді на найпоширеніші запитання
щодо надання додаткової відпустки жінці, яка працює та має двох
або більше дітей віком до 15 років чи дитину-інваліда або яка
усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А групи I,
одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи
А групи I, який виховує їх без матері (в т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під
опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А групи I, чи одному
із прийомних батьків. Роз’яснюється, що така відпустка:
— не підлягає поділу;
— має бути перенесена на інший період або надана одразу
після закінчення у випадку настання тимчасової непрацездатності
працівника у період її використання;
— підлягає компенсації в разі звільнення працівника;
— переноситься на інші періоди в разі її невикористання протягом року;
— є соціальною та не належить до виду щорічних, тому вона
може надаватися в будь-який час протягом календарного року,
незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини.
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телефонная линия

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

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

На ваші запитання відповідає Оксана МАРЧЕНКО,
консультант журналу «Заработная плата»

Ненадання відпустки після
11 місяців роботи
Чи має право роботодавець відмовити у черговій відпустці працівнику,
який відпрацював 11 повних місяців,
через «виробничу необхідність»?
Умови, тривалість і порядок надання
відпусток працівникам визначаються
Законом про відпустки.
Зазвичай, черговість надання відпусток
визначається графіками, які формуються
на поточний рік і доводяться до відома всіх
працівників. Конкретний період надання
відпустки в межах, установлених графіком,
узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити
працівника про дату початку відпустки не
пізніше як за два тижні до встановленого
графіком терміну. Після повідомлення відділом кадрів працівник пише заяву про
надання відпустки.

За загальним правилом щорічна основна
відпустка надається працівнику за відпрацьований робочий рік, який відлічується з
дня укладення трудового договору (частина
перша ст. 6 Закону про відпустки). Якщо ж
він новоприйнятий, то право на щорічну
основну та додаткову відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після
шести місяців безперервної роботи на підприємстві (частина п’ята ст. 10 Закону про
відпустки). Щорічні відпустки за другий і
подальші роки роботи можуть надаватися
в будь-який час робочого року. Не буде порушенням, якщо працівнику надано щорічну
відпустку і після шести місяців роботи, але
якщо її передбачено графіком.
Можлива ситуація, що працівника прий
нято на роботу тоді, коли графік відпусток
уже був затверджений, і через це він не був
включений до графіка. В такому випадку спрацьовує правило частини першої ст. 6 Закону
про відпустки, тобто її все одно слід надати.
Хоча є й винятки. Частиною шостою ст. 10
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Закону про відпустки визначено 11 категорій
працівників, які мають право на відпустку
повної тривалості до настання шестимісячного періоду роботи, а у частині 13 ст. 10 цього
Закону наведено перелік ще дев’яти категорій
працівників, які мають право використати
відпустку у зручний для цього час, тобто поза
межами графіка відпусток.
Так, щорічні відпустки повної тривалості
до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника надаються:
• жінкам — перед відпусткою у зв’язку з
вагітністю та пологами або після неї, а також
жінкам, які мають двох і більше дітей віком
до 15 років або дитину-інваліда;
• інвалідам;
• особам віком до 18 років;
• чоловікам, дружини яких перебувають
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
• особам, звільненим після проходження
строкової військової або альтернативної
служби, якщо після звільнення із служби
вони були прийняті на роботу протягом
трьох місяців, не враховуючи часу переїзду
до місця проживання;
• сумісникам — одночасно з відпусткою
за основним місцем роботи;
• працівникам, які успішно навчаються
в навчальних закладах і бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів,
заліків, написання дипломних, курсових,
лабораторних та інших робіт, передбачених
навчальною програмою;
• працівникам, які не використали за
попереднім місцем роботи повністю або
частково щорічну основну відпустку та не
одержали за неї грошової компенсації;
• працівникам, які мають путівку для
санаторно-курортного лікування;
• батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу;
• в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим
договором.

ПРямая телефонная линия

Відмова від відрядження
Чи може батько новонародженої
дитини відмовитися від поїздки у
відрядження?
Ні, батько такого права не має. Таким
правом користуються лише працюючі жінки.
Так, відповідно до ст. 176 КЗпП не допускається направлення у відрядження жінок,
які мають дітей до трьох років. Жінки, які
мають дітей віком від трьох до 14 років або
дитину-інваліда, можуть направлятися у відрядження тільки за їхньою згодою (ст. 177
КЗпП).
Водночас працівнику, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, за його
заявою роботодавець зобов’язаний надати
відпустку без збереження заробітної плати
тривалістю до 14 календарних днів (ст. 25
Закону про відпустки).

Погодження догани з профспілкою
Чи погоджує наказ про догану та
чи бере участь у розгляді питання
про винесення догани працівнику
профспілка?
Накладення на працівника дисциплінарного стягнення у вигляді догани не
потребує погодження профспілкою.
Профспілка може бути залучена в цьому
питанні на боці працівника, якщо він намагатиметься оскаржити рішення роботодавця.
У випадку відмови роботодавця врегулювати ситуацію, що виникла, обов’язковим
первинним органом із розгляду трудового
спору є комісія з трудових спорів, яка має
бути створена на кожному підприємстві,
установі, організації або в їхніх відокремлених структурних підрозділах. Якщо такої
комісії немає, питання необхідно вирішувати
в судовому порядку.
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Запровадження неповного
робочого часу
Чи може підприємство запровадити неповний робочий час для
працівників, яким лишилося рікдва до пенсії?
Так, може.
На підставі частини третьої ст. 32
КЗпП можливе встановлення непов
ного робочого часу у зв’язку зі змінами в
організації виробництва та праці. До таких
можна віднести, наприклад, зменшення
обсягів роботи конкретного підприємства
тощо. Встановлення режиму роботи — це
невід’ємне право підприємства. І роботодавець має право змінювати режим роботи
і без згоди працівника, але попередивши
його завчасно про це. Спеціальних пільг
для працівників передпенсійного віку не
передбачено. Працівнику слід самостійно
вирішувати, що для нього краще: втрата
роботи взагалі чи робота на умовах неповного робочого тижня. Тим паче, що на розмір
пенсії такий режим роботи не впливає.

Зняття дисциплінарного
стягнення
Як і в який термін знімають дисциплінарне стягнення?
Порядок застосування, а також зняття
дисциплінарного стягнення врегульовано ст. 147–152 КЗпП. Якщо протягом
року з дня накладення дисциплінарного
стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Роботодавець має право своїм наказом
зняти дисциплінарне стягнення в будьякий час до закінчення річного строку з
дня накладення стягнення. А частина друга
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ст. 151 КЗпП допускає дострокове зняття
стягнення лише якщо:
• працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни;
• він проявив себе як сумлінний працівник.
Тобто термін, після якого можна зняти
стягнення, не встановлений. Але, враховуючи те, що право (не обов’язок) зняття
дисциплінарного стягнення належить винятково роботодавцю, то він (за наявності
вищезазначених умов) може зняти стягнення
в будь-який час із моменту його накладання.

Звільнення за недостатністю
освітнього рівня
Чи може бути звільнено працівника
через те що він не має освітнього
рівня, вказаного в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій
працівників? Коли його приймали на
роботу, були чинними інші норми та не
було вимоги про неповну вищу освіту, а
в новій редакції вона з’явилася.
Справді, п. 2 ст. 40 КЗпП передбачає
можливість звільнення працівника у
зв’язку з виявленою невідповідністю
його виконуваній роботі або займаній посаді
внаслідок недостатньої кваліфікації або стану
здоров’я, які перешкоджають продовженню
цієї роботи. Слід наголосити, що підставою
для розірвання трудового договору є саме
виявлена невідповідність. Якщо працівник,
який не має документа про освіту або досвіду
роботи, трудової діяльності, передбачених
кваліфікаційними характеристиками, був
прийнятий на роботу, надалі він не може
бути за загальним правилом звільнений із
роботи лише через те що не має документа
про освіту та досвіду трудової діяльності,
тому що про таку невідповідність працівника було відомо і раніше. Виявленою невідповідністю у подібному випадку може
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бути неякісне виконання робіт; неналежне
виконання трудових обов’язків через недостатню кваліфікацію.
Законодавство про працю передбачає
обов’язок працівників проходити навчання,
інструктаж і перевірку знань з охорони праці
та пожежної безпеки. Якщо працівник не
може одержати задовільну оцінку знань, він
може бути звільнений за п. 2 ст. 40 КЗпП.
Такий висновок відповідає Типовому положенню про навчання і перевірку знань з
питань охорони праці, яким забороняється
допуск до роботи осіб, які не пройшли перевірку знань з питань охорони праці.
Для звільнення працівника згідно з п. 2
ст. 40 КЗпП важливо, щоб неналежне виконання трудових обов’язків було результатом
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недостатньої кваліфікації, а не того, що в
нього немає належного освітнього рівня.
Якщо роботодавець має докази неналежного
виконання трудових обов’язків працівником із його вини, він має право притягти
його до дисциплінарної відповідальності
аж до звільнення з роботи відповідно до
п. 3 ст. 40 КЗпП, але не п. 2 ст. 40 КЗпП, за
умови наявності системи порушень внаслідок недостатньої кваліфікації. Під ці
поняття підпадають не тільки працівники без належного освітнього рівня, а й ті,
хто його має.
Звільнення з роботи у зв’язку з виявленою
невідповідністю працівника внаслідок недостатньої кваліфікації є складною процедурою
та на практиці зустрічається рідко.

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

Премія під час строку
випробування
Чи можна працівнику виплатити
премію під час строку випробування?
Слід чітко розрізняти поняття «випробування» та «стажування». Випробування встановлюється лише під
час прийняття на роботу на певний строк
і є перевіркою працівника на відповідність
роботі, яка йому доручається, передбачає
укладення трудового договору. Умова
працевлаштування працівника із випробуванням має бути передбачена в наказі про
прийняття на роботу, але без її внесення до
трудової книжки.
Стажування студентів вузів на підприємс
тві передбачає набуття досвіду з виконання
професійних завдань та обов’язків, удоскона-

лення професійних знань, умінь і навичок,
вивчення та засвоєння нових технологій,
техніки, набуття додаткових компетенцій
і не передбачає укладення трудового договору. Запис про стажування особи, яке
також оформляється наказом підприємства,
вноситься до трудової книжки відповідно
до п. 2.17 Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України, Міністерства
соціального захисту населення України від
29.07.1993 р. № 58, і Порядку укладення
договору про стажування студентів вищих
та учнів професійно-технічних навчальних
закладів на підприємствах, в установах та
організаціях затвердженого постановою
КМУ від 16.01.2013 р. № 20.
Працівникові в разі виконання ним своїх
трудових обов’язків виплачується заробітна плата згідно із штатним розписом і
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посадовим окладом. Штатним розписом
визначається структурний і чисельний
склад працівників, фонд заробітної плати,
встановлюється перелік посад і професій
із певним розміром основної заробітної
плати за кожною посадою, а також розмір
надбавок (доплат), що мають постійний
характер і передбачені положенням про
оплату праці.
Крім основної зарплати (посадового
окладу або тарифної ставки) на багатьох
підприємствах працівникам виплачують
додаткову заробітну плату та інші заохочувальні виплати, до яких належать і премії.
Преміюються працівники на підставі порядку,
який самостійно розробляється та затверджується підприємством у колективному
договорі, положенні про оплату праці або
спеціальному положенні про преміювання.
Отже, за встановленим у кожному окремому випадку терміном випробування (не
більше трьох місяців, а в окремих випадках, за
погодженням із профспілковою організацією,
шести місяців, для робітників — не більше
місяця) на всіх працівників підприємства,
незважаючи на встановлене випробування,
поширюються законодавство про працю в
повному обсязі та норми Закону про оплату
праці зокрема (ст. 26 КЗпП). Це дає змогу
зробити висновок, що працівнику, якому
встановлено термін випробування, премія
може виплачуватися на рівні з іншими працівниками. В той же час підприємство має
право встановити, що під час випробування
премія не виплачується. Тобто у питаннях
виплати премії слід орієнтуватися на локальні
акти підприємства. Законодавчої заборони
на її виплату немає.

відпустка воїнуінтернаціоналісту
Чи виплачується грошова компенсація в разі звільнення за невикористану додаткову оплачувану
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відпустку працівнику, який є учасником
бойових дій в Афганістані?
Учасникам бойових дій, інвалідам
війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» від
22.10.1993 р. № 3551-XII (далі — Закон
№ 3351), надається додаткова відпустка із
збереженням заробітної плати тривалістю
14 календарних днів на рік (ст. 162 Закону
про відпустки). Така додаткова відпустка
надається за календарний рік понад щорічну
основну та додаткові відпустки з урахуванням святкових і неробочих днів, визначених
ст. 73 КЗпП.
До ст. 5 Закону про відпустки змін щодо
визначення тривалості відпусток не вносилися, тому як і раніше святкові та неробочі
дні не враховуються лише в разі визначення
тривалості щорічних відпусток і додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону про відпустки).
Наголосимо, що ця відпустка не віднесена
до щорічних, тому і не підлягає поділу, перенесенню чи подовженню. Для її надання кадровій
службі необхідно отримати від працівника
підтвердження статусу відповідно до Закону
№ 3351, яким є посвідчення інваліда війни або
учасника бойових дій. Саме цей документ буде
підставою для надання зазначеної відпустки.
В нашому випадку згідно з п. 13 ст. 6 Закону № 3351 військовозобов’язані, які призивалися на навчальні збори та направлялися
до Афганістану в період ведення там бойових дій належать до осіб, які є учасниками
бойових дій. Тому за умови підтвердження
свого статусу право на отримання цієї відпустки працівник має. Раціональним буде її
використання перед звільненням, оскільки,
зважаючи на законодавчі зміни та за ст. 24 Закону про відпустки в разі звільнення грошова
компенсація за цю невикористану додаткову
відпустку не виплачується.
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Скасування повідомлення
про прийняття на роботу
В які терміни необхідно подавати
скасовуючу форму повідомлення
про прийняття на роботу?
Порядок подання повідомлення про
прийняття на роботу до ДФСУ визначено постановою КМУ «Про порядок
повідомлення Державній фіскальній службі
та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 р.
№ 413 (далі — Постанова № 413), яка набрала чинності з 03.07.2015 р. Нею чітко визначено норму щодо подання повідомлення
про прийняття працівника на роботу за
формою до початку роботи працівника за
укладеним трудовим договором. Оскільки підприємство має сповіщати ДФСУ про
будь-якого працівника, якого роботодавець
планує прийняти на роботу, повідомлення
подається з відміткою «початкове».
Повідомлення за формою з відміткою
«скасовуюче» доцільно подавати до ДФСУ,
якщо працівник не став до роботи чи змінив
своє рішення щодо роботи на підприємстві,
тобто коли трудові відносини з ним так і не
були укладені.
Крім цього повідомлення з позначкою
«скасовуюче» може подаватися ще й у випадку помилково зазначених відомостей
про працевлаштування працівника (неправильно зазначені дата, номер наказу
чи дата початку роботи) або його даних
(неправильно внесені прізвище, ім’я, по
батькові, чи його ідентифікаційний номер
платника податків). Нагадаємо, що подання
повідомлення вважається правомірним напередодні прийняття працівника на роботу,
а отже наказ про прийняття на роботу слід
оформити щонайменше за день до укладення трудового договору із зазначенням
дати початку роботи (наприклад, якщо
працівник ставатиме до роботи в понеділок,
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наказ про його прийняття можна видати в
п’ятницю із датою початку роботи в понеділок). У такому разі після повідомлення з
відміткою «скасовуюче» необхідно подати
нове повідомлення з уже вірними даними
з відміткою «початкове» одним із зручних
для підприємства способом, а саме:
• засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису;
• на паперових носіях разом із копією в
електронній формі;
• на паперових носіях, якщо трудові
договори укладені не більше ніж із п’ятьма
особами.
Особливостей оформлення та порядку
подання «скасовуючого» повідомлення
Постановою № 413 не передбачено. А тому
повідомлення з позначкою «скасовуюче»
можна подавати як на наступний день (тобто
в день, коли працівник не став до роботи),
так і в будь-який час, коли в цьому виникла
потреба. Практично працівник кадрової
чи бухгалтерської служби зазвичай після
виявлення помилки якнайшвидше намагатиметься її виправити.
Також слід пам’ятати, що штрафні санкції
накладаються на посадових осіб підприємств
як за порушення інших вимог трудового
законодавства в розмірі мінімальної заробітної плати відповідно до ст. 265 КЗпП у
разі неподання чи несвоєчасного подання
повідомлення про прийняття працівника
на роботу лише з позначкою «початкове».

Оплата навчальної відпустки
Чи правомірною є оплата бухгалтерією навчальної відпустки працівника, який навчається у вузі,
лише після надання відривної частини
довідки-виклику?
Додаткові оплачувані відпустки у
зв’язку з навчанням надаються працівникам, які успішно навчаються без
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відриву від виробництва у вузах із вечірньою
та заочною формами навчання згідно зі
ст. 215–219 КЗпП і ст. 15 Закону про відпустки. З початком 2015/2016 навчального року
набрали чинності нові форми документів із
підготовки кадрів у вузах, затверджені наказом Міносвіти «Про затвердження форм
документів з підготовки фахівців у вищих
навчальних закладах» від 02.07.2015 р. № 705.
Тож для надання навчальних відпусток роботодавець має використати нові форми
довідки-виклику на сесію (ф. № Н-4.01) і
довідки-виклику для виконання дипломного
проекту (ф. № Н-4.03).
Роботодавець, як передбачено ст. 202 КЗпП,
працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва
повинен створювати необхідні умови для
поєднання роботи з навчанням. Отже, для
затримки працівника на роботі роботодавець
не має жодних прав. Для надання навчальної відпустки роботодавець повинен отримати довідку-виклик навчального закладу
на сесію та заяву працівника з проханням
надання навчальної відпустки терміном,
який визначений у довідці-виклику. Вимога
щодо надання будь-яких довідок стосовно
академзаборгованості працівника-студента
є безпідставною, адже визначення успішності навчання студента є прерогативою
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навчального закладу, який і викликає його
на навчання виданою довідкою.
Статтею 217 КЗпП на час додаткових
відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи передбачено збереження середньої заробітної
плати. Крім цього частиною третьою ст. 115
КЗпП і частиною першою ст. 21 Закону про
відпустки передбачено, що заробітна плата
працівникам за час відпустки виплачується
не пізніше ніж за три дні до її початку, про що
також наголошено в листі Мінсоцполітики
від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13. Уточнень
щодо видів відпусток зазначеними статтями
законів не передбачено, а тому середня заробітна плата за час навчальної відпустки
виплачується в той самий термін. Вона нараховується на підставі наказу керівника
підприємства про надання навчальної відпустки.
Зазначимо, що відривна частина довідкивиклику навчального закладу після завершення сесії може надаватися працівником,
але не є обов’язковим документом для повернення, тому вимагати її для підтвердження
інформації про відсутність за працівником-студентом академзаборгованості, як
і оплата навчальної відпустки лише після
надання відривної частини довідки-виклику
є неправомірними.

На ваші запитання відповідає Ярина Арсеньєва,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Чи може керівник підписувати
документи під час своєї
відсутності
Директор нікого не призначив виконувати його обов’язки на період
його відсутності. Чи не вважатиметься порушенням, якщо він сам

буде підписувати документи в період
відпустки, відрядження чи тимчасової
непрацездатності?
Причини відсутності керівника підприємства на роботі можуть бути
різними: відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо. Тому,
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на нашу думку, й по-різному слід ставитися
до підписання керівником документів у
період його відсутності.
Так, під час службового відрядження керівник, хоча й безпосередньо не перебуває
на робочому місці, продовжує виконувати
всі свої обов’язки, зрозуміло, за винятком
тих, що потребують присутності на підприємстві. Тому й документи, підписані
ним, наприклад, у перший або останній
день відрядження, коли він ще не поїхав,
або вже повернувся з відрядження (але ці
дні все одно є відрядженням), немає підстав вважати не чинними. Навіть якщо з
цього приводу будуть якісь запитання в
працівників контролюючих органів, присутність керівника на роботі легко довести
підтвердними документами — квитками.
Під час відпустки або тимчасової непрацездатності керівник не працює та не повинен виконувати своїх трудових обов’язків.
Тому якщо саме в цей період керівник підпише документи, це може бути підставою
для оспорювання їх чинності в суді.
З іншого боку, керівник є не тільки найманим працівником, а й органом управління підприємства, повноваження якого
визначені установчими документами, не
припиняють своєї дії навіть, коли він перебуває у відпустці або хворіє. Крім того ніхто
не може заборонити керівникові прийти на
робоче місце і під час відпустки, і під час
тимчасової непрацездатності, та підписати
необхідні документи, наприклад, документи
на виплату заробітної плати.
Отже, теоретично немає правових підстав для визнання підписаних документів не
чинними, навіть якщо керівник перебував у
відпустці або хворів. Однак, зауважимо, що
на практиці зустрічаються різні трактування
законодавчих норм і різні перевіряючі.
Тому радимо утримуватися від підписання
керівником підприємства документів під
час його відсутності на роботі у зв’язку з відпусткою, хворобою або іншою причиною.
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Чи застосовується ПСП до суми
допомоги по тимчасовій
непрацездатності
Працівник подав заяву на застосування ПСП «на себе та неповнолітню
дитину». Чи можна застосовувати
цю пільгу до суми допомоги по тимчасовій
непрацездатності?
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на
користь платника податку у вигляді
заробітної плати та інших прирівняних до
неї відповідно до законодавства виплат,
компенсацій і винагород, якщо його розмір
не перевищує суми, яка дорівнює розміру
місячного прожиткового мінімуму, чинного
для працездатної особи на 1 січня звітного
податкового року, помноженого на 1,4 та
округленого до найближчих 10 гривень
(пп. 169.4.1 ПКУ). У 2015 р. граничний розмір доходу, який дає право на застосування
ПСП, — 1710 грн і може збільшуватися на
умовах, визначених ПКУ, якщо платник податку має право на ПСП «на дітей».
Для цілей оподаткування ПДФО заробітною платою вважаються основна та додаткова заробітні плати, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, які виплачуються
(надаються) платнику податку, який перебуває в трудових відносинах із роботодавцем
згідно із законом.
У той же час за п. 3.2 та 3.3 Інструкції зі
статистики заробітної плати оплата перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності від
Фонду соціального страхування не належать
до фонду оплати праці, тобто не вважаються заробітною платою. А абзац другий
пп. 169.2.3 ПКУ забороняє застосовувати
ПСП до доходів платника податку, інших ніж
заробітна плата. Це і викликає запитання
у бухгалтерів.
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Державна податкова адміністрація України
висловила свою позицію з цього приводу в
листі від 19.01.2011 р. № 697/6/17-0715.
Посилаючись на норми КЗпП та інших законів, податківці роблять висновок: виплати за
листками непрацездатності (оплата перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця та допомога
по тимчасовій непрацездатності) з метою
оподаткування ПДФО прирівнюються до заробітної плати та враховуються під час визначення граничної суми доходу, що дає право на
отримання ПСП. Указані суми включаються
до складу місячного оподатковуваного доходу платника податку й оподатковуються
з урахуванням норм п. 164.6 ПКУ.
Отже, з метою оподаткування ПДФО
податкову соціальну пільгу застосовують
до доходу працівника з урахуванням суми
допомоги по тимчасовій непрацездатності.
В той же час підприємству слід звернути
увагу на те, що ПСП «на неповнолітню дитину» надається одному з батьків — платнику
податку, який:
• утримує двох чи більше дітей віком
до 18 років, — у розрахунку на кожну таку
дитину (пп. 169.1.2 ПКУ);
• є одинокою матір’ю (батьком), вдовою
(вдівцем) або опікуном, піклувальником — у
розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
• утримує дитину-інваліда — в розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років
(пп. 169.1.3 ПКУ).
Граничний розмір доходу, який дає право
на отримання ПСП у таких випадках, визначається як добуток граничного розміру
доходу, який дає право на застосування ПСП,
та відповідної кількості дітей.

Звільнення працівниці, яка перебуває
у відпустці для догляду за дитиною
Чи може працівниця, яка перебуває
у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку,
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звільнитися за власним бажанням і не
виходити на роботу перед звільненням?
Відповідно до ст. 38 КЗпП працівник
має право розірвати трудовий договір,
укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за
два тижні. Жодного застереження стосовно
того, що працівник у цей час обов’язково
має бути на робочому місці, а не у відпустці,
відрядженні чи хворіти, немає. Тому працівниці не потрібно переривати відпустку
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та виходити на роботу, щоб
звільнитися за власним бажанням. Треба
лише правильно та своєчасно задокументувати цей свій намір.
Так, працівниця має подати заяву про
звільнення на ім’я керівника підприємства
та зареєструвати її в особи, яка відповідає
за кадрові питання на підприємстві. Якщо
працівниці буде відмовлено в реєстрації такої
заяви, вона може надіслати її рекомендованим листом із повідомленням про вручення.
Якщо у працівниці є поважна причина
для звільнення (вони перелічені в частині
першій ст. 38 КЗпП), трудовий договір має
бути розірваний у той строк, про який вона
просить. Якщо поважних причин немає,
працівниця може домовитися з керівниц
твом про будь-який строк свого звільнення
в межах двотижневого періоду після подання заяви. Враховуючи те, що на момент
подання заяви про звільнення працівниця
не виконує трудових функцій, звільнення
може бути оформлене навіть у день подання
нею заяви.
В разі відмови зареєструвати заяву працівниці, якщо вона надіслала її поштою,
що підтверджено документально (повідом
ленням про вручення), вона може вважати
себе звільненою після спливу двотижневого
строку попередження та має право вимагати
від роботодавця проведення розрахунку та
видання трудової книжки.
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Як сплачувати ЄСВ, якщо
директор є ще й підприємцем
Директор підприємства одночасно
є підприємцем. Як у такому випадку правильно справляти ЄСВ? Чи
впливає таке поєднання робіт на ставки
нарахування ЄСВ підприємством і ним як
підприємцем?
Відповідно до ст. 4 Закону про ЄСВ
платниками ЄСВ є:
• роботодавці — юридичні та фізичні
особи, які використовують працю фізичних
осіб на умовах трудового договору;
• працівники (резиденти, нерезиденти
й особи без громадянства), які працюють
у таких роботодавцях на умовах трудового
договору або інших умовах, передбачених
законодавством;
• фізичні особи — підприємці.
Отже, особа, яка одночасно працює на
умовах трудового договору (контракту) на підприємстві та як фізична особа — підприємець,
є платником ЄСВ і як найманий працівник, і
як підприємець. І ЄСВ потрібно сплачувати за
нормами Закону про ЄСВ, передбаченими для
кожної з цих категорій, незалежно від того,
що працівник поєднує дві роботи.
Так, на підприємстві, де працівник є директором, бухгалтерія має утримувати із його
заробітної плати ЄСВ у розмірі 3,6 % і нараховувати на зарплату ЄСВ у відсотках на підставі
класу професійного ризику виробництва.
Підприємці сплачують ЄСВ самостійно:
• на загальній системі оподаткування —
у відсотках від суми доходу (прибутку),
отриманого від їхньої діяльності, що підлягає
обкладенню ПДФО, але не менше за розмір
мінімального страхового внеску за місяць,
у якому отримано дохід;
• на спрощеній системі оподаткування — в розмірі не менше мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано
дохід.
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Як заповнити таблицю 5
на працівницю, яка вийшла
з відпустки для догляду
за дитиною
Одна із працівниць підприємства
стала до роботи після закінчення
відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку. Як
правильно заповнити таблицю 5?
Таблицю 5 звітності з ЄСВ слід запов
нити таким чином:
• в графі 6 — проставити цифру «1»
або «0» залежно від того, чи є працівниця
громадянкою України, чи ні;
• в графі 7 — проставити категорію «6» —
особа, якій надано відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку;
• в графі 9 — вказати податковий номер
(ідентифікаційний код) працівниці або серію
та номер її паспорта, якщо вона не отримувала цей номер;
• у графі 10 — вказати прізвище, ім’я та
по батькові працівниці;
• в графі 11 — зазначити дату закінчення
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Реєстрація у соцзабезі
На підприємстві працюють «чорнобильці». Який нормативний акт
визначає, що підприємству слід
реєструватися у «соцзабезі»?
Така норма передбачена п. 6 Порядку
використання коштів державного
бюджету для виконання програм,
пов’язаних із соціальним захистом громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, затвердженого постановою КМУ
від 20.09.2005 р. № 936. Зареєструватися
слід не пізніше ніж за два місяці до початку
кожного бюджетного року.
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На ваші запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Відпустка за ненормований
робочий день
Чи можна використати додаткову
відпустку за ненормований робочий день до закінчення 12 місяців
та чи можна її замінити грошовою компенсацією?
Додаткова відпустка за особливий
характер праці надається працівникам із ненормованим робочим днем
тривалістю до семи календарних днів згідно
зі списками посад, робіт і професій, визначених колективним договором. Конкретна
тривалість щорічної додаткової відпустки за
особливий характер праці встановлюється
колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих
умовах (ст. 8 Закону про відпустки). Така
відпустка належить до щорічних (ст. 4 Закону про відпустки).
Щорічні додаткові відпустки за бажанням
працівника можуть надаватись одночасно із
щорічною основною відпусткою або окремо
від неї (ст. 10 Закону про відпустки).
За ст. 10 Закону про відпустки працівник
отримує право на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості в перший
рік роботи після закінчення шести місяців
безперервної роботи на такому підприємстві.
В разі надання працівникові цих щорічних
відпусток до закінчення шестимісячного
терміну безперервної роботи їхня тривалість
визначається пропорційно відпрацьованому
часу, крім працівників окремих категорій,
наприклад, інвалідів, жінок перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або
після неї, а також жінок, які мають двох і
більше дітей віком до 15 років або дитину-

інваліда та ін. Щорічні відпустки за другий
і наступні роки роботи можуть бути надані
працівникові в будь-який час робочого року.
В разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а
також додаткової відпустки працівникам,
які мають дітей або повнолітню дитину —
інваліда з дитинства підгрупи А І групи (ст. 24
Закону про відпустки).
На бажання працівника частина щорічної
відпустки замінюється грошовою компенсацією. Але тривалість наданої працівнику
щорічної та додаткової відпустки не має бути
меншою ніж 24 календарних дні (ст. 83 КЗпП).
Працівник, який працює на підприємстві
більш ніж шість місяців, має право на використання щорічних відпусток (основної
та додаткової) повної тривалості. У випадку
звільнення з роботи працівникові слід виплатити компенсацію за всі дні невикористаної
щорічної відпустки (основної та додаткової).
Кількість днів невикористаної відпустки розраховується пропорційно відпрацьованому в
робочому році часу.

Оформлення дубліката трудової
книжки
Працівник загубив трудову книжку.
Як оформити дублікат?
Особа, яка загубила трудову книжку,
зобов’язана негайно заявити про це
роботодавцю за місцем останньої
роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а
в разі ускладнення — в інші строки роботодавець видає працівникові іншу трудову
книжку або вкладиш до неї (нових зразків)
із написом «Дублікат» у правому верхньому
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кутку першої сторінки (розділ V Інструкції
про порядок ведення трудових книжок).
Дублікат трудової книжки або вкладиш до
неї заповнюється за загальними правилами.
В розділі «Відомості про роботу», «Відомості
про нагородження», «Відомості про заохочення» під час заповнення дубліката вносяться
записи про роботу, а також нагородження
та заохочення за місцем останньої роботи
на підставі раніше виданих наказів (розпоряджень).
Якщо працівник уже працював до влаш
тування на це підприємство, то до дубліката
трудової книжки в розділ «Відомості про роботу» у графу 3 спочатку вноситься запис про
загальний стаж його роботи до влаштування
на це підприємство, який підтверджується
документами.
Загальний стаж слід записувати сумарно:
зазначається загальна кількість років, місяців, днів роботи без уточнення, на якому
підприємстві, в які періоди часу та на яких
посадах працював у минулому власник трудової книжки.
Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформленими документами,
слід записувати за окремими періодами
роботи в такій послідовності:
• у графі 2 зазначається дата прийняття
на роботу;
• у графі 3 пишеться найменування підприємства, де працював працівник, а також
цех (відділ) і посада (робота), на яку було
прийнято працівника.
Запис у дублікаті трудової книжки відомостей про роботу за сумісництвом та за
суміщенням професій уноситься за бажанням
працівника.
Якщо ж працівник переводився на іншу
постійну роботу на тому самому підприємс
тві, то про це теж робиться запис.
Після цього у графі 2 записується дата
звільнення, у графі 3 — причина звільнення,
якщо в поданому працівником документі є
такі дані.
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Якщо документи не місять повністю зазначених вище даних про роботу в минулому,
в дублікат трудової книжки слід вносити
тільки ті дані, що є в документах.
У графі 4 слід зазначати найменування,
дату та номер документа, відповідно до якого
внесено записи в дублікат. Документи, що
підтверджують стаж роботи, слід повернути
їхньому власнику.
Роботодавець повинен сприяти працівникові в одержанні документів, які підтверджують його стаж роботи, що передував
влаштуванню на це підприємство.

Розірвання строкового трудового
договору
Яким чином можна розірвати строковий трудовий договір до закінчення терміну його дії?
Загальні підстави припинення трудового договору наведені у ст. 36
КЗпП. Серед них:
• закінчення строку;
• угода сторін;
• ініціатива роботодавця;
• ініціатива працівника.
Підстави для припинення трудового договору з ініціативи працівника деталізовано
у ст. 38 і 39, а роботодавця — у ст. 40 і 41.
На вимогу працівника строковий трудовий
договір (п. 2 і 3 ст. 23 КЗпП) може бути розір
ваний згідно зі ст. 39 КЗпП достроково в разі:
• хвороби або інвалідності працівника,
що перешкоджає виконанню роботи за договором;
• порушення роботодавцем законодавс
тва про працю, колективного або трудового
договору (працівнику обов’язкового виплачується вихідна допомога);
• неможливості продовжувати роботу у
випадках, передбачених частиною першою
ст. 38 КЗпП (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини
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на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу тощо).
Під час укладення строкового трудового
договору працівник по суті погоджується
працювати певний строк, тому він не має
права розривати трудові відносини до закінчення строку договору в односторонньому
порядку без поважних причин.
З ініціативи роботодавця у випадках,
передбачених ст. 40 і 41 КЗпП, може бути
розірвано і безстроковий трудовий договір,
і строковий.
Так, за ст. 40 КЗпП строковий договір
може бути розірваний у разі:
• змін в організації виробництва та праці,
в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства
або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників;
• виявленої невідповідності працівника
обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану
здоров’я, які перешкоджають продовженню
такої роботи, а також у разі відмови в наданні
допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо
виконання покладених на нього обов’язків
потребує доступу до державної таємниці;
• систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або
правилами внутрішнього розпорядку, якщо
до працівника застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
• прогулу (в т. ч. відсутності на роботі
більше трьох годин протягом робочого дня)
без поважних причин;
• нез’явлення на роботі більше чотирьох
місяців поспіль через тимчасову непраце
здатність, не враховуючи відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами, якщо законодавством
не встановлено тривалішого строку збереження місця роботи за певного захворювання (за
працівниками, які втратили працездатність
у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада)
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зберігається до відновлення працездатності
або встановлення інвалідності);
• поновлення на роботі працівника, який
раніше виконував цю роботу;
• появи в нетверезому стані, у стані
наркотичного або токсичного сп’яніння;
• вчинення за місцем роботи розкрадання
майна власника.
Не допускається звільнення працівника
з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності (окрім звільнення
згідно з п. 5 частини першої ст. 40 КЗпП),
а також у період перебування працівника
у відпустці. Це правило не поширюється
на випадок повної ліквідації підприємства.
Зверніть увагу на те, що відповідно до
частини третьої ст. 184 КЗпП звільнення
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до трьох років (до шести років — частина
шоста ст. 179), одиноких матерів за наявності
дитини віком до 14 років або дитини-інваліда
з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу не допускається, крім випадків
повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаш
туванням. Обов’язково працевлаштовують
таких жінок також у разі їх звільнення після
закінчення строкового трудового договору.
На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більш
як три місяці з дня закінчення строкового
трудового договору.
Строковий трудовий договір може бути
припинений за згодою сторін. Якщо між
роботодавцем і працівником досягнута згода
щодо припинення трудового договору, то
він може бути припинений у будь-який час.
Ініціативу може проявити як працівник, так і
роботодавець. У випадку погодження ініціативи другою стороною вважається, що сторони
дійшли згоди щодо припинення трудового
договору і працівник підлягає звільненню з
роботи на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП.
Постановою Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду судами
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трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 передбачено, що в разі домовленості між працівником і роботодавцем про припинення
трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП (за
згодою сторін) договір припиняється в строк,
визначений сторонами. Анулювати таку домовленість можна лише за взаємної згоди
на це роботодавця та працівника.

відпустка за роботу
з комп’ютером
Чи можна надавати працівникам
додаткову відпустку за роботу з
комп’ютером, якщо вони вже отримують додаткову відпустку за ненормований робочий день?
Окремим категоріям працівників,
робота яких пов’язана з підвищеним
нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особ
ливих природних географічних і геологічних
умовах та умовах підвищеного ризику для
здоров’я, надається відпустка тривалістю до
35 календарних днів за Списком виробництв,
робіт, професій і посад, затверджуваним
КМУ (п. 1 частини першої ст. 8 Закону про
відпустки).
Згідно з позицією 58 розділу XXII «Загальні
професії за всіма галузями господарства»
Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з
підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і
геологічних умовах та умовах підвищеного
ризику для здоров’я, що дає право на щорічну
додаткову відпустку за особливий характер
праці, затвердженого постановою КМУ від
17.11.1997 р. № 1290, працівникам, які працюють на електронно-обчислювальних та
обчислювальних машинах, тривалість щорічної відпустки яких не визначена іншими
нормативно-правовими актами, надаються
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щорічні додаткові відпустки за особливий
характер праці тривалістю до чотирьох днів.
Працівникам із ненормованим робочим
днем надається щорічна додаткова відпустка
тривалістю до семи календарних днів відповідно до списків посад, робіт і професій,
визначених колективним договором та
угодою (п. 2 частини першої ст. 8 Закону
про відпустки).
На підставі частини першої ст. 10 Закону
про відпустки щорічна, додаткова відпустка,
передбачена ст. 7 (щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими
умовами праці) та п. 1 і 2 частини другої
ст. 8 Закону про відпустки, надається понад щорічну основну відпустку за однією
підставою, обраною працівником.
Таким чином, якщо працівник користується правом на щорічну додаткову відпустку
за ненормований робочий день, щорічна
додаткова відпустка за особливий характер
праці, в т. ч. за роботу на комп’ютері, йому
не надається.

Скорочення на «декретній» посаді
Чи можна скоротити працівника,
якщо він працює на посаді іншого,
який у цей час перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення
нею трьох років?
Скорочення чисельності чи штату працівників є однією з підстав
для розірвання трудового договору
(п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП).
Чисельність працівників — це список
(склад) працюючих працівників, а штат
працівників — сукупність посад, установлених штатним розписом підприємства.
Скорочення штату — це зміна штатного
розпису за рахунок ліквідації певних посад
або зменшення кількості штатних одиниць
за певними посадами. Якщо скорочується
кількість посад, то скороченню підлягають
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працівники, які займають ці посади. Під час
скорочення чисельності працівників дозволяється зменшувати кількість працівників,
але кількість посад не зменшується.
Тобто скоротити працівника, який підлягає
скороченню та працює на посаді працівниці,
яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, можна, але за умови, що
на підприємстві скорочується чисельність,
а не штат.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є соціальною
(п. 4 частини першої ст. 4 Закону про відпустки). Право на відпустку забезпечується збереженням на її період місця роботи (посади)
(частина третя ст. 2 Закону про відпустки).
Таким чином, якщо на період відпустки
для догляду за дитиною до трьох років за
працівником зберігається місце роботи (посада), то така пaосада не може підлягати виведенню зі штатного розпису підприємства.
Не допускається звільнення працівника з
ініціативи роботодавця в період перебування працівника у відпустці. Це правило не
поширюється на випадок повної ліквідації
підприємства (ст. 40 КЗпП).
Згідно з частиною третьою ст. 184 КЗпП
звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести
років — частина шоста ст. 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини-інваліда
з ініціативи роботодавця не допускається,
крім випадків повної ліквідації підприємства,
коли допускається звільнення з обов’язковим
працевлаштуванням.
У випадку повної ліквідації підприємства
звільнення може відбутись на підставі п. 5
ст. 36 КЗпП, тобто за переведенням.
Така категорія працівників обов’язково
працевлаштовується також у разі звільнення після закінчення строкового трудового
договору. На період працевлаштування за
ними зберігається середня заробітна плата,
але не більш як три місяці з дня закінчення
строкового трудового договору.
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Таким чином, посада, яку обіймала працівниця, яка в цей час перебуває у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами (працівник,
який тимчасово працює на такій посаді, та
працівниця, яка перебуває в такій відпустці),
під скорочення не підпадає. Але працівника,
який її займає тимчасово, скоротити можна
в разі скорочення чисельності працівників.

Застосування понижуючого
коефіцієнту
Чи можна застосовувати понижуючий коефіцієнт, якщо є донарахування до мінімальної заробітної плати?
В п. 9(5) VІІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону про ЄСВ визначено, що до 31.12.2015 р. у момент
нарахування заробітної плати (доходів)
фізичним особам та/або в момент нарахування винагороди за цивільно-правовими
договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах
розмір ЄСВ, установлений частиною п’ятою та
абзацом другим частини шостої ст. 8 Закону
про ЄСВ для роботодавців, застосовується з
коефіцієнтом, якщо платником виконуються
одночасно три умови:
• база нарахування ЄСВ у розрахунку на
одну застраховану особу в звітному місяці
збільшилась на 20 і більше відсотків порівняно із середньомісячною базою нарахування
ЄСВ платника за 2014 р. у розрахунку на
одну застраховану особу;
• після застосування коефіцієнта середній
платіж на одну застраховану особу в звітному
місяці становитиме не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу
платника податку за 2014 р.;
• кількість застрахованих осіб у звітному
місяці, яким нараховані виплати, не перевищує 200 %, середньомісячної кількості
застрахованих осіб платника за 2014 р. Ця
умова не застосовується до платників ЄСВ,
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визначених в абзацах третьому та четвертому п. 1 частини першої ст. 4 Закону про
ЄСВ, а саме:
• фізосіб, які забезпечують себе роботою
самостійно;
• фізосіб, які використовують працю
інших осіб на умовах трудового договору.
Якщо заробітна плата нараховується за
попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються до заробітної плати того місяця, в
якому були здійснені нарахування (пп. 3 п. 3
розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного соціального внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 20.04.2015 р. № 449).
Таким чином, якщо роботодавцем виконуються одночасно всі три умови, в т. ч. у разі
нарахування заробітної плати за попередні
періоди, то такий роботодавець має право
на застосування понижуючого коефіцієнта
до розміру ЄСВ.
Але якщо роботодавцем хоча б одній застрахованій особі донараховуються суми
ЄСВ до розміру мінімальної заробітної плати
(винятком є допомога по тимчасовій непрацездатності, відпускні та допомога по
вагітності та пологах), коефіцієнт страхувальником не застосовується взагалі. Таку
думку висловили фахівці ДФСУ в листі від
20.08.2015 р. № 31041/7/99-99-17-03-20.

Використання цифрового підпису
Чи можна використовувати електрон
ний цифровий підпис директора для
звітів, якщо він у відпустці?
Ні. Не можна.
В період тимчасової відсутності директора його електронний цифровий
підпис (далі — ЕЦП ) використовуватися
не може.
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Відповідно до ст. 1 Закону України
«Про електронний цифровий підпис» від
22.05.2003 р. № 852-ІV (далі — Закон № 852)
особистий ключ — це параметр криптографічного алгоритму формування ЕЦП,
доступний тільки підписувачу.
Підписувачем документів є особа, яка
на законних підставах володіє особистим
ключем і від свого імені або за дорученням
особи, яку вона представляє, накладає ЕЦП
під час створення електронного документа.
Підписувач повинен зберігати особистий ключ у таємниці (ст. 7 Закону № 852).
Несанкціоноване передавання особистого
ключа — це факт компрометації ключа. Законом № 852 не передбачене передавання
особистого ключа іншим особам.
Якщо на підприємстві є заступник директора, на якого покладається виконання обов’язків
директора під час його тимчасової відсутності,
має бути оформлено ЕЦП і на заступника.

Арешт спецрахунку 2604
Чи може Державна виконавча служба накладати арешт на спеціальні
рахунки, призначені для надання
матеріального забезпечення за рахунок
коштів Фонду соціального страхування
(ФСС з ТВП)?
Ні. Арешт накладатися на такі рахунки не може.
Страхувальники-роботодавці для надання матеріального забезпечення найманим
працівникам фінансуються робочими органами ФСС з ТВП у порядку, встановленому
правлінням Фонду (ст. 34 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV;
далі — Закон № 1105).
Для зарахування страхових коштів страхувальник-роботодавець відкриває окремий
поточний рахунок у банках у порядку, встановленому НБУ.
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На підставі листа НБУ від 14.12.2010 р.
№ 25-111/2972-22535 для зарахування страхових коштів від ФСС з ТВП банк відкриває
окремий рахунок юридичній особі та фізичній особі — підприємцю за балансовим
рахунком № 2604 «Цільові кошти на вимогу
суб’єктів господарювання».
В той же час відповідно до частини другої ст. 34 Закону № 1105 страхові кошти,
зараховані на окремий поточний рахунок
у банку або на окремий рахунок в органі,
що здійснює казначейське обслуговування
бюджетних коштів, можуть бути використані
страхувальником винятково на надання
матеріального забезпечення та соціальних
послуг застрахованим особам. Страхові
кошти, зараховані на окремий рахунок, не
можуть бути спрямовані на задоволення
вимог кредиторів, стягнення на підставі
виконавчих та інших документів, за якими
здійснюється стягнення згідно із законом.
Таким чином, стягнення коштів, призначених для надання матеріального забезпечення застрахованим особам і розміщених
на окремому рахунку, прямо заборонене
законом.

«Декретна» відпустка підприємця
Чи потрібен листок тимчасової
непрацездатності для отримання
допомоги по вагітності та пологах
жінці, яка є підприємцем? Куди їй слід
звернутися для отримання допомоги?
Так, листок тимчасової непраце
здатності необхідно надавати.
За п. 14 Порядку страхування осіб на
добровільних засадах за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими народженням
та похованням, затвердженим постановою
правління ФСС з ТВП від 06.02.2005 р. № 62
(далі — Порядок № 62), добровільно за-
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страхованим особам надаються матеріальне
забезпечення та соціальні послуги, а саме
допомога по вагітності та пологах тощо.
Для призначення та виплати допомоги по
вагітності та пологах застрахованій жінці —
підприємцю слід звернутися до робочого
органу відділення ФСС з ТВП за місцем проживання із заявою на призначення певного
виду допомоги, а також надати листок тимчасової непрацездатності.

Оплата листка
непрацездатності
Як оплатити листок непрацездатності з діагнозом «догляд за
хворим»?
Допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою
дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не
більш як на три календарні дні, залежно від
тяжкості перебігу захворювання та побутових умов термін може бути продовжений
за рішенням ЛКК або головного лікаря, але
не більше семи календарних днів. Листок
непрацездатності оплачується з першого
дня за рахунок коштів фонду (п. 3 частини
першої, частина четверта ст. 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV; Інструкція про порядок видачі
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом
Міністерства охорони здоров’я України від
13.11.2001 р. № 455).

Відпустка для догляду за хворим
Чи можна оформити відпустку без
збереження заробітної плати для
догляду за матір’ю, якщо вона лежача хвора?
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На бажання працівника для догляду за
хворим рідним по крові або по шлюбу,
який за висновком медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду,
йому обов’язково надається відпустка без
збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною в медичному висновку, але не
більш 30 календарних днів (п. 10 частини
першої ст. 25 Закону про відпустки).
Таку відпустку слід надати з дня, про який
просить працівник, на підставі його заяви
та медичного висновку.
Працівнику також може бути надано від
пустку без збереження заробітної плати за
сімейних обставин на термін, обумовлений
угодою між працівником і роботодавцем, але
не більш як 15 календарних днів (ст. 26 Закону
про відпустки; див. також с. 36).

Компенсація середнього заробітку
мобілізованого працівника
Як відобразити в бухобліку компенсацію середнього заробітку мобілізованого працівника?
В бухгалтерському та податковому обліку компенсацію середнього заробітку
можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст операції

1

Повідомлення про прийняття
працівника
Чи потрібно подавати повідомлення про прийняття працівника до
органів ДФСУ в разі поновлення
працівника за рішенням суду?
Ні, не потрібно.
Працівника не можна допустити до
роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення до
органів 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, який набрав чинності
з дня його опублікування.
В цьому випадку з працівником трудовий
договір не укладається, а лише скасовується
факт незаконного звільнення. Іншими словами, не задіяна ст. 24 КЗпП, яка і вимагає
від роботодавця подавати до органів ДФСУ
повідомлення в момент укладання трудового
договору.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Д-т

К-т

Сума,
грн

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано виплати
мобілізованому працівнику
в розмірі середнього
заробітку

23
91
92
93

661

2000,00

—

2000,00

2

Утримано ЄСВ

661

65/ЄСВ

72,00

—

—

3

Утримано ПДФО

661

641/ПДФО

289,20

—

—

4

Утримано ВЗ

661

642/ВЗ

30,00

—

—

5

Виплачено середню
заробітну плату
мобілізованому працівнику

661

311

1608,80

—

—

Доходи

Витрати

25

26
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3

4

5

6

7

6

Визнано дебіторську
заборгованість в сумі
компенсації

377

482

2000,00

—

—

7

Визнано дохід у сумі
компенсації

482

718

2000,00

—

—

8

Отримано компенсацію з
бюджету

311

377

2000,00

2000,00

—

Продовження строку
випробування

Початок відпустки у вихідний

Чи можна продовжити строк випробування, якщо працівник деякий
час хворів?

Чи можна працівникові надавати
щорічну оплачувану відпустку, починаючи з вихідного, наприклад,
з суботи чи з неділі?

Строк випробування під час прийняття
на роботу, якщо інше не встановлено
законодавством України, не може
перевищувати трьох місяців, а в окремих
випадках, за погодженням із виборним
органом первинної профспілкової організації — шести місяців. Строк випробування
під час прийняття на роботу робітників не
може перевищувати місяця (ст. 27 КЗпП).
Оскільки встановлені законодавством
строки випробовування є максимальними, то
роботодавець може встановлювати і меншу
його тривалість.
Якщо працівник у період випробування
був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю або з інших поважних
причин, строк випробування може бути
продовжено на кількість днів, протягом яких
він був відсутній.
Для підтвердження, продовження терміну
випробування слід оформити наказ, у якому
причиною продовження строку випробування
слід вказати тимчасову непрацездатність.
Час, протягом якого працівник проходить
випробування, включається до стажу його
роботи, який зокрема, враховується для
отримання як щорічної основної відпустки,
так і додаткової.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням із
виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником)
чи іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом, і доводиться
до відома всіх працівників (ст. 10 Закону
про відпустки).
Конкретний період надання щорічних
відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово
повідомити працівника про дату початку
відпустки не пізніше як за два тижні до
встановленого графіком терміну.
Тривалість відпусток визначається Законом про відпустки й іншими законами
та нормативно-правовими актами і незалежно від графіків та режимів розраховується в календарних днях (ст. 5 Закону про
відпустки).
Таким чином, вихідні (субота та неділя) включаються в тривалість відпустки. А
оскільки відпустка надається в календарних
днях, вона може починатися як з робочого
дня на підприємстві, так і з вихідного (суботи чи неділі).

вебинар
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Рассчитываем
больничные по-новому

Журналом «Заработная плата» запроваджено серію вебінарів. Цього разу наша зустріч була
присвячена темі розрахунку середньої заробітної плати для оплати часу тимчасової непрацездатності. Вебінар проводила Галина Казначей, науковий редактор журналу «Заработная
плата». Було поставлено багато запитань, відповіді на найпоширені з них публікуємо

Як правильно розрахувати допомогу
по тимчасовій непрацездатності
демобілізованому працівнику?
Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період
(12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ, на кількість
календарних днів перебування у трудових
відносинах у розрахунковому періоді без
урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин, якими є:
• 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 зарплати.
Місяці розрахункового періоду з першого до першого числа, в яких застрахована

особа не працювала з поважних причин,
виключаються з розрахункового періоду
відповідно до п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266).
Як роз’яснюють фахівці Мінсоцполітики в
листі від 31.07.2015 р. № 445/18/99-15, 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, пропонується ці
місяці та дні виключати з розрахункового
періоду. Якщо застрахована особа не працювала із зазначеної поважної причини
всі місяці розрахункового періоду, на думку
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фахівців Мінсоцполітики, може бути застосовано п. 9 Порядку № 1266. На цю ж тему
див. с. 94 цього номера.
Чи обов’язково в момент розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності необхідна довідка
ОК-5 чи ОК-7?
Ні, не обов’язково, лише за певних
обставин.
Застраховані особи, які протягом
12 місяців перед настанням страхового
випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж
менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення на підставі ст. 19 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) в таких
розмірах:
• допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом у місяці настання страхового випадку;
• допомога по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але в
розрахунку на місяць не вище двократного
розміру мінімальної заробітної плати та не
менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання
страхового випадку.
В зв’язку з цим і для роботодавців, і для
працівників стало актуальним питання підтвердження страхового стажу. Страховий
стаж можна підтвердити довідками ОК-5
та ОК-7.
Та не варто у всіх працівників вимагати
такі довідки. Доцільно це робити, щоб мати
відправну точку для самостійного обчислення страхового стажу, зокрема для цілей
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застосування ст. 19 Закону № 1105, лише
для новозареєстрованих підприємств і для
новоприйнятих працівників. Для інших
підприємств для цих цілей варто вимагати
у працівників таку довідку лише в разі настання страхового випадку, якщо підприємство сумнівається у страховому стажі
працівника. Наприклад, працівник часто
бере відпустку за власний рахунок, має прогули, йому нараховується зарплата менше
мінімальної тощо.
Чи виключати дні прогулів, якщо
вони є в розрахунковому періоді
для оплати часу тимчасової непрацездатності?
Ні, не виключати.
Дні відсутності працівника на роботі
з поважних причин — це календарні
дні, що виключаються з розрахункового періоду, а виплати за ці періоди не включаються
до розрахунку середньої заробітної плати.
Календарними днями, не відпрацьованими з поважних причин, відповідно до
п. 3 Порядку № 1266 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 — за медичним висновком;
час перебування у відпустці без збереження
заробітної плати. Як бачимо, прогули до
поважних причин не належать, тому їх не
слід виключати з розрахункового періоду.
Чи належить до поважних причин
відпустка без збереження заробітної
плати, яка надається згідно з п. 3
ст. 25 Закону про відпустки: матері або
іншим особам, зазначеним у частині третій
ст. 18 і частині першій ст. 19 Закону про
відпустки, якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в
медичному висновку?
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Так, належить.
За п. 3 Порядку 1266 однією з поважних причин є відпустка без збереження заробітної плати, яка не включається
до розрахункового періоду. Законодавець
не зазначив, яка саме це відпустка: на підставі ст. 25, ст. 26 Закону про відпустки чи
інша. Таким чином, до поважних причин
належать усі відпустки без збереження заробітної плати.
На підприємстві на день народження працівникам дарують подарункові сертифікати, з вартості яких
справляють ЄСВ. Чи включати ці суми в
сукупний дохід для розрахунку допомоги
по тимчасовій непрацездатності?
Так, включати.
В обчисленні середньої заробітної
плати для забезпечення допомоги по
тимчасовій непрацездатності враховуються
всі види заробітної плати (доходу) в межах
граничної суми місячної зарплати (доходу),
на яку нараховується ЄСВ.
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 в розрахунковому
періоді без урахування календарних днів,
не відпрацьованих із поважних причин
(п. 3 Порядку № 1266).
До розрахунку середньої заробітної плати
включається нарахована за розрахунковий
період заробітна плата, на яку нарахований
ЄСВ, яка включає заохочувальні та компенсаційні виплати (пп. 2.3.4 Інструкції зі
статистики зарплати).
Якщо працівник працює неповний
робочий тиждень, то які дні тимчасової непрацездатності оплачувати?
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Оплачувати слід усі календарні дні
тимчасової непрацездатності.
Розрахунковий період 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. Таким чином, період
тимчасової непрацездатності застрахованих осіб підлягає оплаті за календарні дні
хвороби. Ні графік роботи підприємства, ні
індивідуальний графік застрахованої особи
значення не мають.
На зворотній стороні бланка листка
непрацездатності в розділі «Довідка
про заробітну плату» передбачений
шестимісячний розрахунковий період, як
його заповнювати по-новому?
Розділ листка непрацездатності «Довідка про заробітну плату» можна не
заповнювати, а додавати розрахунок
середньої заробітної плати за 12 місяців, засвідчений підписом керівника і головного
бухгалтера та печаткою підприємства, як це
було передбачено раніше. Не буде помилкою,
якщо на основі цього розрахунку додатково
будуть заповнені лише підсумкові дані.
Чи вважається місяць відпрацьованим повністю, якщо працівник
прийнятий на роботу з понеділка,
3 серпня (1 і 2 — вихідні)?
Ні, не вважається.
Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати
є 12 календарних місяців перебування в
трудових відносинах (із першого до першого числа) за останнім основним місцем
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роботи застрахованої особи, що передують
місяцю, в якому настав страховий випадок.
Фахівці ФСС з ТВП рекомендують розуміти
цю норму буквально. Якщо працівника
прийнято на роботу 3 числа та за графіком
роботи підприємства це був перший робочий день місяця, то серпень не є повним
календарним місяцем роботи для такого
працівника.
Якщо жінка була у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трьох років і в державному реєстрі
немає даних про сплату внесків (відпустка була оформлена на чоловіка), то як в
такому випадку буде обчислюватися та
виплачуватися допомога по тимчасової
непрацездатності у випадку настання її
відразу після виходу на роботу?
В такому випадку слід керуватися
п. 19 Порядку № 1266: якщо протягом
12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового соціального страхування застрахована особа має страховий
стаж менше шести місяців, середня заробітна
плата для розрахунку допомоги по тимчасовій
непрацездатності визначається, виходячи з
нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на
місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці
настання страхового випадку.
Як обчислювати допомогу по вагітності та пологах працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років?
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Слід керуватися п. 28 Порядку № 1266:
якщо в розрахунковому періоді перед
настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала
заробітку або страховий випадок настав у
перший день, середня заробітна плата визначається, виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої
на день настання страхового випадку. Якщо
тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться, виходячи
з розміру мінімальної заробітної плати (або
її частини), встановленого законом на день
настання страхового випадку. Обчислення
провадиться шляхом ділення посадового
окладу на середньомісячну кількість календарних днів — 30,44 (п. 5 Порядку № 1266).
Згідно з п. 3 Порядку № 1266 до поважних
причин належать:
• період тимчасової непрацездатності;
• час перебування у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами;
• час перебування у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком;
• час перебування у відпустці без збереження заробітної плати.
Для підтвердження страхового стажу такій
працівниці слід надати в бухгалтерію довідку ОК-5 або ж підприємство може самостійно
запросити довідку ОК-7. Зверніть увагу на те,
що страхувальникам, тобто підприємству,
надається інформація про застрахованих
осіб, які перебувають у трудових відносинах
із цими страхувальниками, винятково за
період перебування особи у трудових відносинах із страхувальником. Тому, враховуючи
положення працівниці, роботодавцю краще
самостійно запросити довідку ОК-7.
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Сегодня в рубрике:

Материальная ответственность:
вопросы-ответы
c. 31
Отпуск за свой счет: может ли
превышать 15 дней?
c. 36

Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Матеріальна

відповідальність:
запитання-відповіді
Декілька публікацій в останніх номерах нашого журналу були
присвячені матеріальній відповідальності — від її видів та умов
притягнення до порядку відшкодування шкоди. Підбиваючи
підсумки, ми наводимо відповіді на запитання з цієї теми, що
надходили останнім часом на пряму лінію редакції
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Директор підприємства хоче внести
зміни до тексту типового договору
про повну матеріальну відповідальність, який укладається з працівниками.
Чи можна це зробити?
Сторони не можуть відступати від
змісту типового договору, але мають
право конкретизувати його умови
Відповідно до ст. 135(1) КЗпП договір
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність може укладатися з працівниками, які займають посади або виконують
роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском),
перевезенням або застосуванням у процесі
виробництва переданих їм цінностей, за затвердженим переліком посад і робіт. Форму
Типового договору про повну індивідуальну
матеріальну відповідальність затверджено
Постановою № 447/24, яка, хоча і прийнята
в часи СРСР, чинна в Україні. На це звертає
увагу Міністерство фінансів України та Держказначейство України у спільному листі від
01.02.2006 р. № 07-04/218-919.
Змінювати текст Типового договору про
повну індивідуальну матеріальну відповідальність не можна, оскільки він має характер
нормативно-правового акту. Тим більш не
допускається укладення письмового договору про повну матеріальну відповідальність
у довільній формі. Але не забороняється
доповнювати текст Типового договору умовами, які сторони вважають необхідними,
або укладати будь-які додатки до Типового
договору.
Якщо ж текст Типового договору буде
змінено, це може призвести до визнання
судом такого договору недійсним під час
розгляду справи про відшкодування працівником шкоди.
Працівник, перебуваючи в робочий
час у нетверезому стані, пошкодив
майно підприємства. Письмовий
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договір про повну матеріальну відповідальність із працівником не укладався.
Яку відповідальність має нести працівник?
Працівник має нести повну матеріальну відповідальність.
Згідно з п. 4 ст. 134 КЗпП працівник
несе повну матеріальну відповідальність,
якщо на час вчинення ним шкоди він був у
нетверезому стані.
Необхідною підставою притягнення
працівника до повної відповідальності є
підтвердження його нетверезого стану.
Пленум Верховного Суду України у п. 10
Постанови № 14 звертає увагу на те, що
нетверезий стан працівника може бути підтверджений як медичним висновком, так і
іншими видами доказів (актами та іншими
документами, поясненнями сторін і третіх
осіб, показаннями свідків).
Чи можна укладати з головним бухгалтером письмовий договір про
повну матеріальну відповідальність?
Посада головного бухгалтера не входить до переліку посад осіб, із якими
можна укладати договори про повну
матеріальну відповідальність.
Письмові договори про повну матеріальну
відповідальність можуть укладатися лише за
наявності одночасно таких умов:
• посада, яку працівник обіймає, або
робота, яку він виконує, має бути у Переліку посад і робіт, затвердженому Постановою № 447/24;
• робота, яку виконує працівник, має бути
безпосередньо пов’язана зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням
або застосуванням у процесі виробництва
довірених працівнику цінностей.
Посада головного бухгалтера не входить
до зазначеного Переліку, тож договір про
повну матеріальну відповідальність із ним
укладати не можна.
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Але якщо головний бухгалтер одночасно
виконує, наприклад, роботу касира у порядку тимчасового заміщення чи суміщення, з
ним, як із касиром, може бути укладений
письмовий договір про повну матеріальну
відповідальність.
Підприємство через недбалість головного бухгалтера, який порушив
терміни подання звітів, заплатило
штраф у сумі 510 грн. Чи можна притягнути головного бухгалтера до матеріальної
відповідальності?
Можна, якщо доведена вина головного бухгалтера.
Статтею 130 КЗпП передбачено, що
працівники несуть матеріальну відповідальність тільки за пряму дійсну шкоду, лише в
межах і порядку, передбачених законодавс
твом, і за умови, що така шкода заподіяна
підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю)
працівника.
Згідно з п. 4 Постанови № 14 під прямою
дійсною шкодою слід розуміти необхідність
для підприємства провести зайві, тобто спричиненні порушенням працівником трудових
обов’язків, грошові виплати.
Отже, якщо доведено, що саме дії або,
в цьому випадку, бездіяльність головного бухгалтера призвели до накладення на
підприємство штрафних санкцій, він може
бути притягнутий до матеріальної відповідальності.
Крім того слід установити, чи входить
до кола обов’язків головного бухгалтера забезпечення своєчасного подання звітності
контролюючим органам. Якщо це не зазначено ні в посадовій інструкції, ні в трудовому договорі, правомірність притягнення
бухгалтера до матеріальної відповідальності
може спричинити сумніви в судді.
Пленум ВСУ у п. 3 Постанови № 14 у кожному конкретному випадку вирішення питання
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щодо покладення матеріальної відповідальності пропонує з’ясовувати наявність прямої
дійсної шкоди та її розмір; якими неправомірними діями її заподіяно та чи входили до
функцій працівника обов’язки, неналежне
виконання яких призвело до шкоди; в чому
полягала його вина; в яких конкретно обставинах заподіяно шкоду; чи були створені
умови, які забезпечували б схоронність матеріальних цінностей і нормальну роботу з
ними; яке майнове становище працівника.
Слід також мати на увазі, що якщо шкоду заподіяно з причин, які не залежать від
волі працівника (наприклад, тимчасова
непрацездатність), він не є винним, тому
його не можна притягнути до матеріальної
відповідальності.
Водій вантажного автомобіля перевозить товар, за який розписується
в накладній. Чи можна укласти з
ним договір про повну матеріальну відповідальність?
Посада водія не входить до переліку
посад осіб, із якими можна укладати
письмові договори про повну матеріальну відповідальність.
Письмовий договір про повну матеріальну відповідальність можна укладати лише
з працівниками, які займають посади або
виконують роботи, що входять до Переліку, затвердженого Постановою № 447/24.
Відповідно до цього Переліку письмовий
договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладений з експедитором
із перевезення вантажів.
Отже, якщо водій одночасно виконує
роботу експедитора, наприклад, у порядку
суміщення, тобто відповідає не лише за
керування транспортним засобом, але й за
супровід багажу, і це зазначено в його посадовій інструкції, з ним може бути укладений
письмовий договір про повну матеріальну
відповідальність.
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Однак якщо на водія не покладено обо
в’язки експедитора, письмовий договір про
повну матеріальну відповідальність із ним
укладати не можна. Навіть якщо такий договір буде укладено, він не матиме юридичної
сили і в суді буде визнаний недійсним.
Якщо підстав для укладення письмового договору про матеріальну відповідальність немає,
водій повинен нести матеріальну відповідальність у загальному порядку. Наприклад, якщо
він отримує майно та інші цінності під звіт за
разовою довіреністю або за іншими разовими
документами, він нестиме повну матеріальну
відповідальність на підставі п. 2 ст. 134 КЗпП.
Чи можна притягнути працівника
до матеріальної відповідальності за
систематичне спізнення на роботу
(наприклад, установити штраф за спізнення та утримувати його із зарплати)?
Ні, не можна. Умовою притягнення
працівника до матеріальної відповідальності є завдана шкода.
Недотримання правил трудового розпорядку є порушенням трудової дисципліни та
не може бути підставою для притягнення
працівника до матеріальної відповідальності.
Але якщо в результаті спізнення на роботу
працівник не виконав належним чином свої
трудові обов’язки, що призвело до завдання
підприємству шкоди (наприклад, невчасно
виконана робота призвела до накладення
штрафів на підприємство), він може бути
притягнутий до матеріальної відповідальності за завдану шкоду.
Що стосується безпосередньо порушення
трудової дисципліни, за нього до працівника може бути застосований один із заходів
дисциплінарного стягнення, передбачений
ст. 147 КЗпП: догана або звільнення.
Працівник через необережність
пошкодив майно підприємства.
Але з дня виявлення шкоди минуло
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більше двох тижнів. Як притягнути працівника до матеріальної відповідальності?
Відповідно до частини другої ст. 136
КЗпП розпорядження роботодавця
або вищестоящого в порядку підлег
лості органу про притягнення до матеріальної відповідальності має бути зроблено
не пізніше двох тижнів із дня виявлення
заподіяної працівником шкоди. День виявлення шкоди — це день, коли роботодавець
(уповноважена особа роботодавця) дізнався
про шкоду. Тобто це дата підписання акта
або висновку.
Якщо двотижневий термін із дня виявлення шкоди, встановлений для видання
розпорядження, закінчився та розпорядження
не було видано, роботодавець може звернутися із заявою про відшкодування шкоди
до суду. Пленум ВСУ у п. 2 Постанови № 14
окремо зазначає, що такі заяви підлягають
судовому розгляду.
Працівником завдано шкоду підприємству. Прийнято рішення про
притягнення працівника до обмеженої матеріальної відповідальності,
розрахована сума відшкодування. Працівник згодний із сумою відшкодування. Як
стягувати із заробітної плати працівника
кошти на покриття шкоди? Чи можна
стягувати суму на покриття шкоди з відпускних? Як розраховувати 20-відсоткове
обмеження — від суми нарахованої зар
плати чи від суми до виплати «на руки»?
Кошти на покриття завданої працівником шкоди відраховуються із зарплати
згідно з розпорядженням (наказом)
керівника підприємства. Це розпорядження
має бути звернено до виконання не раніше
семи днів із дня повідомлення про це працівникові (частина друга ст. 136 КЗпП).
Статтею 129 КЗпП не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних
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та інших виплат, на які законодавством не
звертається стягнення. Перелік таких виплат
установлений ст. 73 Закону України «Про
виконавче провадження» від 21.04.1999
р. № 606-XIV. Стягнення із зарплати не може
бути звернено на компенсацію працівнику
за невикористану відпустку (крім випадків, коли особа під час звільнення одержує
компенсацію за відпустку, невикористану
протягом кількох років).
Із сум середнього заробітку, який виплачується працівникові за час відпустки можна
проводити відрахування заробітної плати
на покриття шкоди, завданої підприємству.

Статтею 128 КЗпП установлено, що під
час 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.
Таким чином, сума, що відраховується із
заробітної плати працівника в рахунок відшкодування завданої підприємству шкоди,
не може перевищувати 20 % суми зарплати,
що належить до виплати «на руки», тобто
суми, з якої вже вирахувані належні податки
та збори.

НОРМАТИВНА БАЗА
Постанова № 447/24

постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про затвердження
переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються робітниками,
з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися
письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки,
продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробниц
тва, а також типового договору про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність» від 28.12.1977 р. № 447/24.

Постанова № 14

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

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

Відпустка

за власний рахунок:
чи може перевищувати
15 днів?
Чи може відпустка без збереження заробітної плати перевищувати 15 календарних днів на рік? Зокрема, якщо працівник
сам вимагає цього. Це питання досить актуальне. Чи є можливість обійти заборону, якщо вона є?

Види відпусток без збереження
заробітної плати
Основним нормативним документом, що
встановлює таке поняття як відпустка без
збереження заробітної плати (її ще називають відпустка за власний рахунок), є Закон
України «Про відпустки» від 15.11.1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).
Відпустка без збереження заробітної плати —
це встановлена законом, колективним чи
трудовим договором (контрактом) кількість
робочих днів безперервного відпочинку в календарному році, яка надається працівникові
роботодавцем із збереженням місця роботи,
але без збереження середнього заробітку.
Законодавець передбачає два види відпусток без збереження заробітної плати:
• відпустка, що надається роботодавцем
в обов’язковому порядку за заявами працівників (ст. 25 Закону про відпустки);

• відпустка, що надається за згодою обох
сторін трудового договору (ст. 26 Закону
про відпустки).
Розглянемо другий вид відпустки без збереження заробітної плати — відпустку за згодою
роботодавця та працівника, більш детальніше,
оскільки правильне застосування норм законодавства допоможе як працівнику відстояти
свої права за необхідності, так і роботодавцю
в разі потреби зменшити витрати, і в той же
час зберегти своїх працівників.
Стаття 26 Закону про відпустки розкриває
умови та тривалість надання цієї відпустки:
за сімейними обставинами чи з інших поважних причин може бути надана за згодою
між працівником і роботодавцем відпустка
терміном не більше 15 календарних днів. Ця
норма відтворена і в частині другій ст. 84 КЗпП.
Тобто якщо у працівника виникли обставини, не передбачені ст. 25 Закону про
відпустки чи іншими нормативними актами,
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і сам працівник не підпадає під дію цієї статті,
то він має право звернутись до роботодавця
із заявою про надання йому відпустки за
сімейними чи за іншими обставинами.
Перелік цих поважних причин, про які
йдеться у ст. 26 Закону про відпустки законодавством не встановлено, оскільки їх
важливість залежить від конкретних обставин, які склалися у працівника, і виносяться
на розсуд роботодавця. Саме тому відпустка
і надається за згодою сторін.
Обмеження в 15 календарних днів, наведене в ст. 26 Закону про відпустки, передусім
обумовлено можливим зловживанням із боку
роботодавця, оскільки саме за відпустками
без збереження і приховують простої на
виробництві, без належного оформлення
й оплати. Та маємо виняток.
Пунктом 9 «Прикінцевих положень» Закону
України «Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законодавчих
актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VІІІ керівникам органів виконавчої влади та інших
державних органів у межах бюджетних призначень без згоди працівників надано право
надавати відпустки без збереження заробітної
плати на визначений цими керівниками термін. Положення ст. 26 Закону про відпустки (у
частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати) не застосовуються.
Розглянемо можливість надання відпустки
тривалістю більше 15 календарних днів, не як
зловживання, а як щире прагнення працівника
її отримати, з різних життєвих обставин, і згоду
роботодавця надати її, з метою збереження
такого працівника на роботі.

Варіанти оформлення відпустки
без збереження заробітної плати
Через колективний договір
Звернемось до ст. 13 КЗпП. Нею передбачено, що зміст колективного договору
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визначається сторонами в межах їхньої
компетенції, і що колективний договір може
передбачати додаткові порівняно з чинним
законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги. Стаття 16 КЗпП вказує
на те, що умови колективного договору, які
погіршують порівняно з чинним законодавс
твом і угодами становище працівників, є
недійсними.
Норми ст. 13 і 16 КЗпП розширюють ст. 6
і 7 Закону України «Про колективні договори і
угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII (далі — Закон № 3356), передбачаючи, що додатковою
порівняно з чинним законодавством пільгою
та гарантією може бути пільга щодо дитячого
оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників тощо. Крім
того ст. 7 Закону № 3356 передбачається, що
в колективному договорі встановлюються
взаємні зобов’язання сторін трудового договору: режиму роботи, тривалості робочого
часу та відпочинку.
Що саме можна вважати соціально-побутовою пільгою, законодавець не роз’яснює.
Тому не виключається можливість взяття
однією із сторін колективно-договірного
регулювання зобов’язання забезпечити
пільгу щодо надання додаткової відпустки
без збереження заробітної плати тривалістю
більше 15 календарних днів, ніж передбачено
ст. 26 Закону про відпустки, за бажанням
працівника і за згоди роботодавця.
І така відпустка без збереження заробітної
плати, яка буде перевищувати 15 календарних
днів, не може бути трактована як порушення
законодавства з боку роботодавця або погіршення становища працівників за чинним
законодавством.

Через трудовий договір (контракт)
Другим варіантом оформлення відпустки
за власний рахунок на строк більше, ніж
передбачає ст. 26 Закону про відпустки, є
трудовий контракт.
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Пункт 15 розділу третього Положення про
порядок укладання контрактів при прийнятті
(найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою КМУ від 19.03.1994 р.
№ 170, передбачає, що тривалість відпустки
працівника не може бути меншою від установленої законодавством для цієї категорії
працівників.
Отже, законодавець забороняє роботодавцю надавати лише відпустку меншої тривалості, ніж установлює чинне законодавство.
Тому, передбачивши в трудовому контракті умову щодо надання відпустки без збереження заробітної плати більше 15 календарних днів за згодою сторін, роботодавець
знову не порушує закон.
Ця норма насправді має широке практичне
застосування. Наприклад, на підприємстві
працює громадянин Китайської Народної
Республіки. Є дозвіл на працевлаштування,
посвідка на тимчасове місце проживання на
час дії дозволу, укладений трудовий контракт.
Законодавство передбачає, що на іноземця
поширюються ті ж трудові гарантії, що і на
громадян України. Положення ст. 25 Закону
про відпустки до іноземця не застосовуються,
а строк відпустки, передбачений ст. 26 Закону про відпустки, недостатній для нього.
Отже, саме для таких випадків і передбачається умова щодо надання за домовленістю
сторін відпустки без збереження заробітної
плати на будь-який термін без обмеження
15 календарними днями.
Слід враховувати, що контрактна форма
трудового договору застосовується до працівників під час прийняття на роботу лише
у випадках, прямо передбачених законами.
Єдиного переліку посад (професій), за якими
допускається укладення контракту, немає.
Наприклад, у ст. 19 Закону України «Про
колективне сільськогосподарське підприємс
тво» сказано, що трудові відносини членів
підприємства регулюються цим Законом і
статутом підприємства, а громадян, які працюють за трудовим договором або контрак-
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том, — законодавством про працю України.
Отже в такому підприємстві всіх працівників
можна оформити за контрактом.
Правда, якщо роботодавець у таких випадках надаватиме відпустку без збереження
зарплати тривалістю більше 15 календарних
днів, то не слід вважати, що вона надана за
ст. 26 Закону про відпустки.
Наприклад, згідно з 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, відпустка без
збереження заробітної плати (без прив’язки
до Закону про відпустки) є поважною причиною відсутності на роботі та виключається
з розрахункового періоду. В такому разі з
розрахункового періоду виключатиметься і
відпустка без збереження заробітної плати
понад 15 календарних днів. А от у стаж, що
дає право на щорічну відпустку, враховується
лише час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи
(посада) та йому не виплачувалася заробітна
плата у порядку, визначеному ст. 25 і 26 Закону про відпустки. В такому разі відпустка
без збереження заробітної плати понад 15
календарних днів не враховуватиметься до
стажу, що дає право на щорічну відпустку.

Відповідальність
Підсумовуючи, зазначимо, що якщо ні
колективним (трудовим) договором, ні трудовим контрактом не передбачено надання
відпустки без збереження заробітної плати
тривалістю більше 15 календарних днів,
надання її всупереч закону, навіть якщо
працівник потребує її, а роботодавець згоден
її надати, може спричинити притягнення
роботодавця до адміністративної відповідальності — штрафу від 30 до 100 нмдг або
від 510 до 1700 грн відповідно до ст. 41 КпАП.

Сегодня в рубрике:

Табель учета рабочего
времени: неявки

c. 39

Отчетность по алиментам
и не только
c. 43

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Табель учета

рабочего времени:
неявки

В связи с оплатой временной нетрудоспособности за календарные дни увеличилось количество вопросов, касающихся
порядка отражения в табеле учета рабочего времени дней
временной нетрудоспособности. Рассмотрим этот вопрос
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П

риказом Государственного комитета
статистики Украины от 05.12.2008 г.
№ 489 утверждены типовые формы первичной учетной документации по
статистике труда, которые применяются
с 01.01.2009 г. В их числе — Табель учета
использования рабочего времени типовой
формы № П-5 (далее — табель). В примечании к форме табеля указано, что форма
носит рекомендационный характер и состоит
из минимального количества показателей,
необходимых для заполнения форм государс
твенных статистических наблюдений. При
необходимости форма может быть дополнена
другими показателями, необходимыми для
учета на предприятии.
Какой-либо инструкции о порядке ведения
и заполнения табеля нет. Предприятия должны сами разработать локальную инструкцию
(положение) по его заполнению, исходя из
сложившейся практики и тех целей, для
которых это необходимо. (Вопросы ведения
табеля подробно рассматривались в спецвыпуске «Кадрове діловодство: що потрібно
знати бухгалтеру» № 3/2014, с. 41 — прим.
ред.). И один из основных вопросов, который
необходимо отразить в таком внутреннем
документе, — учет неявок.

Учет неявок в табеле
Пунктом 1.7 Инструкции по статистике
численности работников, утвержденной приказом Государственного комитета статистики
Украины от 28.09.2005 г. № 286, определено,
что отметки в табеле о причинах отсутствия
на работе вносятся только на основе документов, оформленных надлежащим образом
(листки нетрудоспособности, простоев,
справки о выполнении государственных и
общественных обязанностей и т. п.).
Сведения о неявках на работу (их количестве и причинах) необходимы для проведения таких учетных и расчетных действий:
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• государственных наблюдений по статистике труда (форма 1-ПВ «Отчет по труду»
и 3-ПВ «Отчет об использовании рабочего
времени»);
• оплаты неотработанного времени (отпуска, временная нетрудоспособность, выполнение государственных и общественных
обязанностей и др.);
• определения расчетной нормы продолжительности рабочего времени в случае
неполного его использования (при поденном
и суммированном учете рабочего времени).
Так, расчетная месячная норма продолжительности рабочего времени при
поденном учете (пятидневке и шестидневке)
используется для определения денежной
компенсации за работу в праздничные (нерабочие) и выходные дни.
Расчетная месячная норма определяется
так: из нормального количества рабочих
часов 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 гособязанностей, временная нетрудоспособность и т. п.).
Расчетная норма продолжительности
рабочего времени за учетный период при
суммированном учете рабочего времени
применяется для подсчета сверхурочных
часов работы или недоработки до нормы
продолжительности рабочего времени.
Определяется таким же способом, как и
месячная расчетная норма. Этот способ
предусмотрен и п. 12 Методических рекомендаций о применении суммированного
учета рабочего времени, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной
политики Украины от 19.04.2006 г. № 138
(далее — Методрекомендации № 138).
Нормальная продолжительность рабочего
времени определяется путем отнимания от
нормы продолжительности рабочего времени, рассчитанной по графику шестидневной
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(пятидневной) рабочей недели, в учетном
периоде времени, в течение которого работник пребывал в отпуске, болел и т. д. В
то же время Минсоцполитики в письме от
05.07.2012 г. № 229/13/116-12, комментируя
эту норму, обратило внимание на следующее.
Если работник находился в отпуске, при
подсчете нормального числа рабочих часов
учетного периода исключаются дни по графику восьмичасового рабочего дня (пятидневной
рабочей недели), поскольку отпуска предоставляются в календарных днях. А поскольку
«пособие по временной нетрудоспособности
оплачивается по графику работы предприятия… (или по индивидуальному графику
работы), то при подсчете нормального числа
рабочих часов учетного периода исключаются
дни, которые по графику работы (сменности)
приходятся на время временной нетрудоспособности работника».
Иначе говоря, при суммированном учете рабочего времени в табеле необходимо
было отражать все дни отпуска по графику
шестидневной (пятидневной) рабочей недели, а в случае временной нетрудоспособности — только те дни временной нетрудоспособности, которые являлись рабочими.
Обращаем внимание на тот факт, что
речь шла о порядке оплаты дней временной

нетрудоспособности согласно старой редакции Порядка исчисления средней заработной
платы (дохода, денежного обеспечения)
для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденного постановлением
КМУ от 26.09.2001 г. № 1266 (далее — Порядок № 1266). До 04.07.2015 г. помощь по
временной нетрудоспособности выплачивалась за рабочие дни по графику работы.
В соответствии с этой новой редакцией
Порядка № 1266, действующей с 04.07.2015 г.,
оплате подлежат все календарные дни временной нетрудоспособности.
Таким образом, с 04.07.2015 г. при поденном и суммированном учете рабочего
времени для определения расчетной нормы
продолжительности рабочего времени как за
месяц, так и за учетный период учитывается
график работы предприятия (пятидневка или
шестидневка). Иначе говоря, если работник
работает посменно, то следует отмечать его
отсутствие на работе в рабочих днях шестидневной (пятидневной) рабочей недели, а не
в рабочие смены.
В приложении приведен пример заполнения табеля при суммированном учете с
отражением неявок по календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели.

ПРИМЕР

Заполнение табеля учета рабочего времени
Предположим, что учетный период при суммированном учете рабочего времени — месяц.
В июле 2015 г. на время отпуска приходится десять восьмичасовых рабочих дней —
80 часов (8 10). Время болезни в этом же месяце приходится на семь восьмичасовых
рабочих дней — 56 часов (8 7). Работа проводится в четыре смены по 11,5 часа, что
составляет 46 часов (11,5 4). Календарная норма продолжительности рабочего времени на июль 2015 г. — 184 часа. Тогда расчетная норма продолжительности рабочего
времени за учетный период (июль 2015 г.) составит 48 часов (184 – 80 – 56). Недоработка
до нормы рабочего времени за счет его неполного использования составит два часа (48
– 46). Сверхурочной работы не было. Так при суммированном учете рабочего времени на
основании данных табельного учета за учетный период определяется расчетная норма
продолжительности рабочего времени в случае его неполного использования.
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Пример заполнения табеля учета рабочего времени при суммированном учете рабочего времени
с отражением неявок по календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели

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

Звітність

з аліментів і не тільки
Часто підприємствам доводиться утримувати аліменти із
працівників за виконавчими листами. І про це вони мають
звітувати перед виконавчою службою, подаючи окремий звіт.
Проте він стосується утримання не тільки аліментів. Що це за
звіт, коли та як він подається — читайте у статті

В

иконання судових рішень — це самос
тійний та особливий інститут права.
Рішення суду без виконання втрачає
свій сенс. Умови та порядок виконання
рішень судів та інших органів (посадових
осіб), що відповідно до закону підлягають
примусовому виконанню в разі невиконання
їх добровільно, визначає Закон України «Про
виконавче провадження» від 21.04.1999 р.
№ 606-XIV (далі — Закон № 606).
Примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка
входить до системи органів Міністерства
юстиції України, в особі її посадових осіб —
державних виконавців. Інші державні органи, установи, організації та посадові особи
провадять окремі виконавчі дії у випадках,
передбачених законом, у т. ч. на вимогу чи за
дорученням державного виконавця. Одним
із таких випадків є утримання аліментів за
виконавчими листами з працюючих громадян їхніми роботодавцями.

На роботодавця покладається обов’язок
із відрахування із заробітної плати за виконавчими листами, що передбачено частиною
першою ст. 69 Закону № 606.
Виконавчі документи про стягнення із
зарплати чи інших доходів боржника контро
люються та зберігаються державними виконавцями. У зв’язку з цим є необхідність
відстежувати порядок і якість виконання
виконавчих документів. Досягнути цієї мети
державним виконавцям допоможе звітування
роботодавців боржника про утримані суми
коштів із його доходів.
Частиною першою ст. 69 Закону № 606
і п. 7.8 Інструкції з організації примусового
виконання рішень, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р.
№ 512/5 (далі — Інструкція № 512/5), передбачено, що за кожною постановою про
стягнення підприємствами, установами,
організаціями, фізичними особами, фізичними особами — підприємцями (далі —
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роботодавець), із якими боржник перебуває
у трудових відносинах, роботодавці подають
окремий звіт про відрахування та виплати
за встановленою формою.

сума утримань не може перевищувати 70 %
заробітної плати працівника (частина третя
ст. 128 КЗпП).
У графі 6 звіту вказують утриману суму
коштів для подальшого перерахування стягувачу за виконавчим документом. Вона
буде дорівнювати даним графи 5, якщо сума
утримання не перевищує допустиму межу.
Зазначимо, що розмір аліментів у разі їх
стягнення у частці від заробітку (доходу) не
може бути менше ніж 30 % прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку
(частина друга ст. 182 Сімейного кодексу
України). І суд, як правило, в рішенні зазначає, що розмір відрахувань становить,
наприклад, 20 % заробітку, але не менше ніж 30 % прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку. Якщо ж цього
застереження немає, то підприємство має
проводити відрахування в розмірі, вказаному
у виконавчому листі (наказі суду). І якщо
сума до утримання менша, ніж передбачено законом (30 % прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку), то підприємство не може самостійно збільшувати
розмір відрахувань. Зацікавлена сторона
має звернутися до суду, щоб той установив
мінімальну суму відрахувань.
Якщо стягнути аліменти в зазначеному
розмірі неможливо, роботодавець нараховує
боржнику заборгованість із сплати аліментів
(частина сьома ст. 74 Закону № 606).
Залишок несплаченої суми заборгованості
зазначається у звіті в графі 8 «Примітка».
Утримані кошти необхідно перераховувати у строки, передбачені виконавчим
документом. Якщо строк не встановлено —
до 10 числа кожного місяця, наступного за
звітним.
Розмір заборгованості із сплати аліментів
визначається державним виконавцем за місцем виконання рішення у порядку, встановленому Сімейним кодексом України. В разі
визначення суми заборгованості у частині
від заробітку (доходу) розмір аліментів не

Порядок заповнення звіту
про відрахування та виплати
Форма Звіту про відрахування та виплати
затверджена в додатку до Інструкції № 512/5
(далі — звіт; див. зразок на с. 46).
У графах 1, 2 звіту вказують період відрахувань. Звичайний період відрахувань —
це шість місяців. Якщо період відрахувань
менше — заповнюють фактичну кількість
місяців, протягом якого відраховувалися
кошти.
У графі 3 звіту вказують суму, нараховану
боржнику, а саме: заробітну плату та/або інші
доходи, з яких буде проводитися утримання
за виконавчим документом. Зверніть увагу
на те, що в цій графі слід вказати доходи працівника, з яких проводитися утримання за
виконавчим листом, адже це можна робити
не з усіх нарахованих доходів.
Якщо йдеться про аліменти, то перелік
доходів працівника, з яких їх може бути
утримано, визначений у постанові КМУ «Про
перелік видів доходів, які враховуються при
визначенні розміру аліментів на одного з
подружжя, дітей, батьків, інших осіб» від
26.02.1993 р. № 146.
У графі 4 звіту необхідно вказати податки,
утримані з нарахованих доходів, наведені у
графі 3 звіту — ЄСВ, ПФДО, ВЗ.
У графі 5 звіту слід вказати обчислену
суму стягнення, виходячи з установленого
розміру у виконавчому документі, надісланому державним виконавцем. Цю суму слід
порівняти з обмеженням розміру відрахувань
із заробітної плати, встановленим ст. 128
КЗпП, і якщо сума стягнення більше допустимої, стягувати лише в розмірі допустимої.
Нагадаємо, що в разі стягнення аліментів
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може бути менше встановленого Сімейним
кодексом України (ст. 74 Закону № 606), а
в разі спору — судом. Тобто за наявності у
працівника заборгованості за аліментами
роботодавця повідомлять про суму такої
заборгованості виконавчим листом.
Самостійно встановлювати суму заборгованості за аліментами роботодавець, який
утримує аліменти, повинен лише в одному
випадку: якщо дохід було нараховано, але
стягнути аліменти в зазначеному законодавством розмірі неможливо (частина сьома
ст. 74 Закону № 606).

ти місяців, звіт подається після закінчення
строку виплат. У разі звільнення працівника
звіт подається після звільнення у триденний строк, за період із моменту подання
останнього звіту до моменту звільнення
працівника.
Звіт долучається до матеріалів виконавчого провадження.

Порядок подання звіту
Постанова державного виконавця, яку
він надсилає для виконання роботодавцю
за місцем отримання боржником доходів,
має містити вимогу щодо направлення звіту
із зазначенням періодичності його подання
й адреси, на яку необхідно направляти звіт
(пп. «ґ» п. 7.3.1 Інструкції № 512/5).
Саме за вказаною у постанові державного виконавця адресою подається звіт
роботодавцем кожні шість місяців. Якщо
строк відрахування та виплати менше шес-

Відповідальність за неподання
та несвоєчасне подання звіту
Частина друга ст. 69 Закону № 606 передбачає, що посадові особи, винні в ненаданні
звіту про відрахування із заробітної плати
за виконавчим документом, ненадання відомостей про звільнення боржника, зміну
місця роботи, перебування, проживання чи
навчання, без поважних причин, можуть бути
притягнуті до відповідальності, передбаченої
законом. Така відповідальність встановлена
ст. 18813 Кодексу України про адміністративні
правопорушення та передбачає накладення
адмінштрафу від 20 до 70 нмдг або від 340
до 1190 грн.
Зразок заповнення звіту розглянемо на
прикладі.

ПРИКЛАД

Заповнення Звіту про відрахування та виплати
За виконавчим листом від 01.04.2015 р. № 121 із працівника П. П. Петренка належить
утримувати аліменти на п’ятирічну дитину в розмірі 20 % заробітку, але не менше 30 %
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
За виконавчим листом від 01.06.2015 р. № 122 з працівника С. С. Сидоренка належить
утримувати аліменти на 12-річну дитину в розмірі 15 % заробітку, але не менше 30 %
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Припустимо, що заробіток П. П. Петренка — 2500,00 грн, сума утриманих податків
(зборів) — 489,00 грн, сума до виплати — 2011,00.
Належна до утримання сума аліментів із П. П. Петренка — 402,20 грн, що більше 30 %
прожиткового мінімуму на дитину до шести років, який становить 1032,00 грн (1320,00 ×
× 30 % = 396,00).
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Припустимо, що заробіток С. С. Сидоренка — 2000,00 грн. Сума утриманих податків
(зборів) — 391,20 грн, сума до виплати — 1608,80 грн.
Належна до утримання сума аліментів із С. С. Сидоренка — 241,32 грн, що менше 30 %
прожиткового мінімуму на дитину віком від шести до 18 років, який становить 1286,00 грн
(1286,00 × 30 % = 385,80). Отже утримати слід 385,80 грн.
За кожним із виконавчих листів слід подавати два окремих звіти, але ми у зразку наводимо їх як один щодо П. П. Петренка, відображаючи інформацію щодо П. П. Петренка
у першому рядку, а С. С. Сидоренка — у другому.

Зразок
Зразок заповнення звіту про відрахування та виплати
кому ___ Державна виконавча служба у Н-скому районі
найменування органу державної виконавчої служби

___________________

Звіт про відрахування та виплати
__ТОВ «Роботодавець____________________________

найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
фізичної особи — підприємця, які отримали постанову про стягнення, контактний телефон

щодо

Петренка Павла Петровича

_

прізвище, ім’я та по батькові боржника

за постановою від 01.04.2015 р. ВП № 121, виданою за виконавчим документом
____________
__рішення суду від 26.03.2015 р._______________________
назва та реквізити виконавчого документа згідно з постановою державного виконавця

за період з «01» квітня 2015 р. до «31» вересня 2015 р.

Рік

Місяць

2015 квітеньвереснь
2015 червеньлистопад

Утримано
Нараподатків
хована
та інших
зарплаобов’яз
та, інші
кових пладоходи
тежів
2500,00
489,00

2000,00

391,20

Головний бухгалтер (керівник,
фізична особа — підприємець)

Відсоток
(частка)
стягнення
20

15

Дата і номер
документа,
Утрима- відповідно до
Примітка
на сума якого перераховані стягнуті кошти
402,20 п. д. від
—
30.09.2015 р.
№ 46
385,80 п. д. від
утримано в
30.11.2015 р. розмірі 30 %
№ 56
прожиткового
мінімуму

Утримувач
підпис

С. С. Утримувач
прізвище, ініціали
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 47

Индексация зарплаты:
фиксированная сумма

c. 51

Совместители: выплаты
и их налогообложение

c. 61

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 жовтні 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

48

ОПЛАТА ТРУДА

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).
Відповідно до Закону з урахуванням внесених змін відповідно до Закону України від
28.12.2014 р. № 76-VIII проведення індексації
здійснюється у межах фінансових ресурсів
бюджетів усіх рівнів, бюджету ПФУ та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування на
відповідний рік.
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 місяць величина приросту ІСЦ для проведення
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індексації у вересні-жовтні 2015 р. наведена
в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у 2015 році
Базові місяці

Місяці
вересень

жовтень

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

січень

35,9

35,9

лютий

29,1

29,1

березень

16,5

16,5

квітень

2,2

2,2

травень

—

—

червень

—

—

липень

—

—

серпень

—

—

вересень

—

—

у 2015 р.

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

99,2

ПРИКЛАД

У разі підвищення заробітної плати працівників у січні 2014 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації доходів у вересні 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. (101,0 100,4 100),
1,037 — ІСЦ за серпень-вересень 2014 р. (100,8 102,9 100),
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-серпень 2015 р. становив 99 % (100,4 0,990 0,992), тобто не перевищив поріг індексації (101 %), тому у жовтні 2015 р. суми індексації нараховуються у
такому ж розмірі, що й у вересні 2015 р.
Припустимо, що заробітна плата за вересень 2015 р. становитиме 2700 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(у 2015 році: у січні-листопаді — 1218 грн, у грудні (версені) — 1378 грн).
Якщо заробітна плата не підвищувалась із січня 2014 р., величина приросту індексу
споживчих цін на яку має здійснюватись індексація у вересні 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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Запитання — відповідь
На запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА, заступник директора
департаменту стратегічного планування — начальник відділу
Міністерства соціальної політики України

Індексація в разі переведення
працівника
Працівник працював на 0,5 окладу — 622,00 грн (повний оклад —
1244 грн). З урахуванням індексації його заробітна плата становила
1100,00 грн. Із 15.09.2015 р. працівник
працює повний робочий час (вісім годин),
а оклад збільшено до 1380,00 грн. Як
індексувати його зарплату за вересень?
Пунктом 4 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою
КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), передбачено, що в разі коли
особа працює неповний робочий час, сума
індексації визначається з розрахунку повного
робочого часу, а виплачується пропорційно
відпрацьованому.
На підставі п. 5 Порядку № 1078 базовий
місяць змінюється, якщо заробітна плата
підвищується.
Враховуючи зазначене, якщо працівнику з 15 вересня підвищується посадовий
оклад, то базовим місяцем для обчислення
індексу споживчих цін вважається вересень.
Суми індексації та заробітної плати мають
розраховуватися пропорційно відпрацьованому часу.
Працівник працював повний робочий час і мав оклад 1800 грн,
який індексувався в межах прожиткового мінімуму. Сума індексації
становила за серпень 437 грн (базовий
місяць — січень 2015 р.). працівника

переведено на 0,5 окладу з 14 вересня. Як
індексувати його зарплату за вересень?
  
Пунктом 4 Порядку № 1078 передбачено, що в разі коли особа працює
неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного
робочого часу, а виплачується пропорційно
відпрацьованому.
Враховуючи зазначене, якщо у працівника не підвищується посадовий оклад, але
у вересні його переводять на 0,5 окладу,
то базовий місяць для обчислення індексу
споживчих цін не змінюється.
Індексація працівнику, який у вересні
працює на 0,5 окладу, виплачується пропор
ційно відпрацьованому часу.

Індексація зарплати сумісників
Чи підлягає індексації зарплата
сумісників?
Відповідно до п. 7 Порядку № 1078 заробітна плата сумісникам індексується
після отримання даних про індексацію
заробітної плати за основним місцем роботи.
Якщо заробітна плата за основним місцем
роботи проіндексована в межах прожиткового
мінімуму, то індексація заробітної плати за
сумісництвом не нараховується.
Якщо працівник і за основним місцем роботи, і за сумісництвом працює на 0,5 окладу,
то заробітна плата за сумісництвом може
бути проіндексована. Але загальний розмір
заробітної плати працівника, який підлягає
індексації, не має перевищувати прожитковий мінімум для працездатних осіб.
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Индексация

зарплаты:
фиксированная сумма
Анонсированное правительством повышение социальных
стандартов приведет к повышению доходов работников. Однако
это повышение не превысит возможные суммы индексации,
поэтому индексация остается актуальной. Рассмотрим, как
правильно и оперативно рассчитывать индексацию с учетом
фиксированных сумм

З

аработная плата индексируется согласно
Порядку проведения индексации денежных доходов населения, утвержденному
постановлением КМУ от 17.07.2003 г. № 1078
(далее —Порядок № 1078), с учетом изменений, внесенных постановлениями КМУ от
13.06.2012 г. № 526 и от 29.01.2014 г. № 36
(далее — Постановление № 526).
Одно из ключевых изменений, внесенных
Постановлением № 526, — фиксированная
сумма индексации: «Если денежный доход
с учетом суммы повышения меньше суммы
денежного дохода с учетом индексации до его
повышения, в базовом месяце сумма общего дохода определяется с таким расчетом,
чтобы сумма денежного дохода с учетом
индексации не превышала общего дохода
до его повышения. Пример проведения
индексации в случае повышения денежных
доходов приведен в приложении 4 к данному
Порядку».

Практические действия
Практические действия по индексации
заработной платы и установлению базового
месяца в случае возникновения фиксированных сумм индексации согласно п. 5 Порядка № 1078 такие:
• начисляем сумму текущей индексации
(т. е. сумму индексации за отчетный месяц);
• размер текущей индексации уменьшаем
на сумму повышения заработной платы;
• разницы между суммами индексации и
суммами повышения заработной платы образуют фиксированные суммы индексации,
которые учитываем нарастающим итогом в
следующих за отчетным месяцах;
• выплату текущей индексации и фиксированных сумм индексации прекращаем
с того месяца, в котором сумма повышения
заработной платы превышает все суммы индексации: как текущую, так и фиксированные;
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• месяц, в котором размер заработной
платы повысился (с повышением и без повышения ее минимальных размеров) считаем базовым для исчисления индекса потребительских цен — это законодательно
предусмотренное основание временного
прекращения индексации;
• в базовом месяце при размере повышения заработной платы меньшем, чем сумма
индексации, индексацию выплачиваем в
виде фиксированной суммы;
• в базовом месяце, в котором повышение
заработной платы превышает общую (текущую и фиксированные) сумму индексации,
индексацию не выплачиваем.
Отметим, что характер всех «индексационных» действий определяется уровнем
повышения заработной платы относительно
сумм индексации.

Моделирование расчетов
В упоминаемом в п. 5 Порядка № 1078
примере в приложении 4 приводится ряд
расчетных случаев, представляющих процесс
исчисления фиксированной индексации.
Но каждый хочет видеть пример, в котором
будут его цифры. Поэтому в периодических
изданиях, в т. ч. в нашем, публикуются многочисленные, часто повторяющиеся примеры
проведения индексации при различных
исходных нормативных условиях. Поэтому
мы решили систематизировать возможные
расчетные случаи, представив их в виде
формул, которые достаточно рационально
могут выразить содержание расчетных процессов и упростить начисление индексации.
Сложившиеся для определенных нормативных условий схемы (формулы) расчета
заработной платы с индексацией приводятся
в таблице 1 (с. 53).
Как видим из таблицы 1, формула (2)
складывается при различных нормативных
условиях за счет того, что суммы повышения
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заработной платы нивелируются при решении линейного уравнения. То же отмечаем
и по формулам (3) и (4).
И заметим, что приведенные в таблице 1
шесть формул (из них четыре по расчетам
суммы заработной платы с индексацией) и
восемь нормативных условий описывают
все возможные расчетные случаи (приложение 4 к Порядку № 1078), а формулы
расчетов заработной платы соответствуют
п. 5 Порядка № 1078.

Организация и моделирование
индексации на предприятии
Рассчитывать индексацию заработной
платы конкретного работника можно в
произвольной форме, а учитывать (фиксировать) любым способом — в тетради,
на отдельных листах. А можно эти расчеты
систематизировать по нормативным формулам, приведенным в таблице 1, и учитывать
в специальной ведомости. При этом буквенные обозначения составляющих формул
могут быть заменены обозначениями граф
этой ведомости.

Документальное оформление
В коллективном договоре обязательство
стороны собственника, касающееся оплаты
труда, может формулироваться так:
«5.8.10. (нумерация условная) Проводить
своевременно индексацию заработной платы
в связи с ростом индекса потребительских цен
согласно действующему законодательству.
Проведение индексации регламентировать
изданием соответствующих организационных и нормативных приказов».
В приложении к статье приводится примерная схема организационного приказа
об учете расчетов индексации заработной
платы.
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Таблица 1
Формулы расчетов заработной платы при ее индексации
Формулы расчетов

Нормативные условия

Для фиксированной величины индексации
фиксированная величина индексации образуется при начислении текущей индексации и повышении заработной платы

Иф = Ит – Зп (1)

Для заработной платы с индексацией за месяц
З = Зн + Ит

заработная плата не повышается, выплачивается сумма
текущей индексации

(2)

З = Зн + Ит (2) (при решении линейного уравнения З = Зн + Зп + Ит – Зп его
члены «+Зп» и «–Зп» сокращаются и
уравнение приобретает вид З = Зн + Ит)

заработная плата повышается в размере меньшем, чем
сумма текущей индексации, и выплачивается сумма текущей индексации, уменьшенная на сумму повышения
заработной платы

З = Зн + Иф (или ∑Иф) (3)

заработная плата не повышается, текущая индексация не
выплачивается, выплачивается фиксированная величина
индексации, образованная в предыдущем месяце (или сумма этих фиксированных величин за предыдущие месяцы)

З = Зн + Иф (или ∑Иф) (3) (при решении
линейного уравнения З = Зн + Зп + Иф
(или ∑Иф) – Зп его члены «+Зп» и «–Зп»
сокращаются, и уравнение приобретает
вид З = Зн + Иф (или ∑Иф))

заработная плата повышается в размере меньшем, чем
фиксированная величина индексации (или сумма этих
фиксированных величин), и выплачиваются фиксированные
суммы индексации, уменьшенные на сумму повышения
заработной платы

З = Зн + Ит + Иф (или ∑Иф) (4)

заработная плата не повышается, выплачивается сумма
текущей индексации и фиксированная величина индексации, образованная в предыдущем месяце (или сумма
этих фиксированных величин за предыдущие месяцы)

З = Зн + Ит + Иф (или ∑Иф) (4) (при решении линейного уравнения З = Зн + Зп + заработная плата повышается в размере меньшем, чем
+ Ит – Зп + Иф (или ∑Иф) его члены «+Зп» сумма текущей индексации и фиксированных величин
и «–Зп» сокращаются, и уравнение при- индексации
обретает вид З = Зн + Ит + Иф (или ∑Иф))
заработная плата повышается в размере, большем, чем
текущая индексация или сумма текущей и фиксированных
величин индексации

З = Зн + Зп (5)

Для индексации заработной платы
И = З – Зн – Зп (6)

при всех нормативных условиях

Буквенные обозначения составляющих расчетов
Заработная плата с индексацией за месяц

З

Фиксированная величина индексации

Начальная заработная плата

Зн

Сумма фиксированных величин индексации ∑Иф

Повышение заработной платы

Зп

Текущая индексация

Ит

Индексация заработной платы

Иф

И
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В приложении № 1 к приказу — форма ведомости персональных расчетов заработной
платы с индексацией (далее — Ведомость).
Ведомость открывается по каждому работнику списочного состава. Она предназначена
для ежемесячного проведения и учета этих
расчетов в течение года. В ней приведен
пример ее заполнения за 2015 г.
В приложении № 2 к приказу — формулы
расчетов заработной платы с индексацией
по Ведомости.
Составляющие расчетов, обозначенные
номерами граф Ведомости идентичны тем,
которые образуют формулы расчетов таб
лицы:
• начальная зарплата по гр. 4 — Зн;
• повышение заработной платы по
гр. 5 — Зп;
• текущая индексация по гр. 7 — Ит;
• фиксированная величина индексации
по гр. 8 — Иф;
• заработная плата с индексацией за
месяц по гр. 9 и 10 — З (по гр. 9 — схемы
расчетов; по гр. 10 — сумма зарплаты);
• индексация заработной платы по графе 11 — И.
В гр. 8 Ведомости — данные о фиксированных суммах индексации предыдущих
месяцев. Фиксированные суммы индексации

от образования до отмены учитываются по
месяцам года нарастающим итогом.
Формулы Ведомости в определенных
нормативных условиях (таблица 2) соответствуют таким же шести формулам с
буквенными обозначениями таблицы 1.
В Ведомости представлен максимум сложившихся нормативных условий.
Использование формул расчетов заработной платы с индексацией упрощает их проведение, так как предусматривает минимум
расчетных действий.
В гр. 11 Ведомости — индексация заработной платы, готовая для переноса в
строку 12 расчетно-платежной ведомости
работника (типовая форма П-6, утвержденная приказом Госкомстата Украины от
05.12.2008 г. № 489).
Нештатные ситуации по индексации и
соответствующие им расчеты, как предусмотрено в примечании к форме Ведомости,
также могут учитываться в ней. Допустим, в
августе 2015 г. работник в связи с отпуском
из 160 часов нормы рабочего времени отработал 80 часов. В этом случае согласно
действующему законодательству сумма
индексации начисляется пропорционально
отработанному времени, и по гр. 11 Ведомос
ти составит 31,87 грн (63,74 ÷ 160 × 80).
Таблица 2

Соотношение формул расчетов заработной платы
при ее индексации и граф Ведомости
Формулы Ведомости:
предусмотренные по графам

использованные
по месяцам года

Формулы таблицы 1

Гр. 8 = гр. 7 – гр. 5

во всех месяцах

Иф = Ит – Зп (1)

Гр. 9 = гр. 4 + гр. 7

в январе, феврале

З = Зн + Ит (2)

Гр. 9 = гр. 4 + гр. 8 (или ∑гр. 8)

в марте, апреле,
мае, июне, августе

З = Зн + Иф (или ∑Иф) (3)

Гр. 9 = гр. 4 + гр. 7 + гр. 8 (или ∑гр. 8)

в июле

З = Зн + Ит + Иф (или ∑Иф) (4)

Гр. 9 = гр. 4 + гр. 5

в сентябре

З = Зн + Зп (5)

Гр. 11 = гр. 10 – гр. 4 – гр. 5

во всех месяцах

И = З – Зн – Зп (6)
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Необязательно, чтобы в Ведомости было
12 граф. Это количество — минимальное.
Количество граф может быть увеличено при
перенесении расчетов из скобок в графы,
например, для детализации расчета текущей
индексации (гр. 7) и расчета индексации
(гр. 11) при неполном рабочем месяце (с
указанием отработанных часов по гр. 1).
Но увеличение количества граф Ведомости
делает ее громоздкой.

Основные расчетные действия –
на конкретных примерах
Пример заполнения Ведомости рассмотрим по конкретному работнику, технику-технологу И. И. Савкину, за январьсентябрь 2015 г. включительно. При этом
выделяем основные расчетные действия:
определение текущей суммы индексации,
определение и учет фиксированной суммы
индексации.
Определение текущей суммы индексации (т. е. суммы индексации за отчетный
месяц) — это семь действий на примере
расчета за январь 2015 г.:
• Уточняем базовый месяц индексации.
Это месяц, в котором у работника последний
раз повышалась заработная плата за счет
ее постоянных составляющих. В нашем
примере базовым месяцем для индексации
заработной платы работника в январе 2015 г.
был январь 2013 г.
• Определяем прирост индекса потребительских цен для конкретного базового
месяца по таблицам, каждый месяц пуб
ликующимся в нашем журнале в рубрике «Оплата труда». В январе 2015 г. для
базового января 2013 г. прирост индекса
составит 21,6 % (см. журнал «Заработная
плата» № 1/2015, с. 50).
• В общей сумме начисленной заработной
платы за месяц определяем по действующим
правилам ее неиндексируемую часть. В ян-
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варе 2015 г. неиндексируемой зарплаты нет.
• Определяем индексируемую часть
заработной платы. В январе 2015 г. она составляет 2000 грн.
• Уточняем, что в январе 2015 г. законодательно установленный месячный размер
прожиточного минимума для трудоспособных
лиц — 1218 грн.
• Определяем конкретный размер заработной платы, подлежащей индексации
(в пределах прожиточного минимума). В
январе 2015 г. при индексируемой заработной плате в сумме 2000 грн индексироваться
будет 1218 грн.
• По приросту индекса потребительских
цен и подлежащей индексации части заработной платы вычисляем сумму текущей
индексации. Эта сумма — произведение
подлежащей индексации части заработной
платы и прироста индекса потребительских
цен, деленного на 100. За январь 2015 г. сумма текущей индексации составит 263,09 грн
(1218 × 0,216).
Определение фиксированных сумм
индексации представим по месяцам 2015 г.
В январе фиксированные суммы индексации не образовывались и не учитывались
за предыдущие месяцы.
В феврале фиксированная сумма образовывалась, но будет учитываться в расчете
за март.
В марте учитывалась фиксированная
сумма, образованная в феврале в размере
206,94 грн (306,94 – 100,00). В этом месяце образовывалась фиксированная сумма,
которая будет учитываться в апреле.
В апреле — за февраль-март учитывалась фиксированная сумма, образованная
в марте в размере 156,94 грн (206,94 – 50).
В этом месяце образовывалась фиксированная сумма, которая будет учитываться
в мае.
В мае — за февраль-апрель учитывалась
фиксированная сумма, образованная в апреле
в размере 116,94 грн (156,94 – 40).
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В июне — за февраль-май учитывалась
фиксированная сумма, образованная в апреле
в размере 116,94 грн.
В июле — за февраль-июнь учитывалась
фиксированная сумма, образованная в апреле
в размере 116,94 грн. В этом месяце образовывалась фиксированная сумма, которая
будет учитываться в августе.
В августе — за февраль-июль учитывалась
фиксированная сумма, образованная в июле
в размере 63,74 грн (116,94 + 26,80 – 80,00).
В сентябре — за февраль-август учитывалась фиксированная сумма, образованная
в июле в размере 63,74 грн.
Фиксированные суммы за все месяцы
образовывались со строгим соблюдением
ключевой нормы индексации.
И во всех случаях, когда денежный доход
с учетом суммы повышения был меньше
суммы денежного дохода с учетом индексации до его повышения, в базовом месяце
сумма общего дохода определялась с таким

расчетом, чтобы сумма денежного дохода с
учетом индексации не превышала общего
дохода до его повышения.
Так, за февраль это достигнуто за счет
уменьшения суммы текущей индексации на
100 грн (306,94 – 100,00). За апрель — уменьшением фиксированной суммы индексации на
40 грн (206,14 – 40), текущей суммы индексации в апреле не было. За июль — уменьшением
фиксированной и текущей сумм индексации
на 80 грн (116,94 + 26,80 – 80,00).
Предложенная схема моделирования
персональных расчетов заработной платы
с индексацией может быть практическим
подспорьем в рациональной организации
индексации заработной платы на предприятии и действенным подходом к программированию расчетов.
Практические аспекты установления
базовых месяцев в современных условиях
и нештатных ситуациях рассмотрим в следующих статьях.

Приложение 1
ПАО «Запорожский элеватор»
ПРИКАЗ
24.10.2015

г. Запорожье

№ 89-ОД

Об учете расчетов по индексации заработной платы
В 2012 г. вступило в силу постановление КМУ «О внесении изменений в Порядок
проведения индексации денежных доходов населения» от 13.06.2012 г. № 526. Этим
постановлением в Примере проведения индексации в случае повышения денежных
доходов определены новые нормативные схемы расчетов заработной платы с индексацией.
С целью обеспечения правомерной индексации заработной платы согласно
действующему законодательству и коллективному договору на 2015 г. в части регламентации индексационного процесса
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Форму Ведомости персональных расчетов заработной платы с индексацией — приложение № 1 к приказу.
1.2. Схемы (формулы) расчетов заработной платы с индексацией по графам
Ведомости — приложение № 2 к приказу.
2. Главному бухгалтеру Светловой В. В. обеспечивать ведение Ведомости персональных расчетов заработной платы с индексацией и выплату сумм индексации
одновременно с выплатой заработной платы за соответствующий месяц.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного экономиста Голуб Т. П.
Основание: Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 23.10.2015 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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2
2000,00

3000,00

2100,00

2150,00

2190,00

1

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

2000,00

4

2190,00

2150,00

2100,00

—

40,00

50,00

100,00

—

5

04.2015

03.2015

02.2015

01.2013

01.2013

6

Базовый
месяц

—

—

—

7
263,09
(1218
0,216)
306,94
(1218
0,252)

Текущая
индексация
(ПМТЛ
ПИПЦ
100)2,
грн

за февраль
206,94
(306,94 –
– 100,00)
за февральмарт 156,94
(206,94 –
– 50,00)
за февральапрель
116,94
(156,94 –
– 40,00)

2306,94

2306,94

2306,94

гр. 4 +
+ гр. 8

гр. 4 +
+ гр. 8

2306,94

гр. 4 +
+ гр. 7
гр. 4 +
+ гр. 8

2263,09

гр. 4 +
+ гр. 7
—

—

10

9

8

116,94

116,94

156,94

206,94

263,09

11

(3)

(3)

(3)

(2)

(2)3

12

Расчет составлен
бухгалтером: (подпись, расшифровка
подписи,
дата)

Структурное подразделение
Участок хлебоприемной деятельности

ФиксированЗаработная плата за месяц
ные суммы
индексации
в т. ч. инпредыдущих нормативдексация
месяцев
ная схема
сумма, (гр.10 –
(гр. 7 – гр. 5)
расчета
– гр. 4 –
грн
нарастаюпо
– гр. 5),
щим итогом,
графам
грн
грн

Профессия, должность
Техник-технолог
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—

—

—

1000,00 2000,00

—

3

Фамилия, имя, отчество работника
Савкин Иван Иванович
Начальная заработная
Повыплата, грн
шение
индексииндек- руемой
Месяцы
неинсируе2015 г.
заравсего
дексимая
ботной
руемая (гр. 2 –
платы,
– гр. 3)
грн

Форма Ведомости персональных расчетов заработной платы с индексацией
(с примером заполнения за 2015 г.1)

Приложение № 1 к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 24.10.2015 г. № 89-ОД
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2190,00
2190,00

2270,00

2270,00

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

—

—

—

—

3

2270,00

2270,00

2190,00

2190,00

4

70,00

—

80,00

5
—

07.2015

07.2015

04.2015

04.2015

6

—

—

26,80
(1218
0,022)

7
—

за февральиюль 63,74
(116,94 +
+ 26,80 –
– 80,00)
за февральавгуст 63,74

за февральиюнь 116,94

8
за февральмай 116,94

2333,74

2340,00

гр. 4 +
гр. 5

2333,74

2306,94

10

гр. 4 +
гр. 8

9
гр. 4 +
+ гр. 8
гр. 4 +
+ гр. 7 +
+ гр. 8

—

63,74

63,74

116,94

11

(5)

(3)

(4)

(3)

12

(1)1

гр. 9 = гр. 4 + гр. 7 (2)

гр. 9 = гр. 4 + гр. 7 (2)

гр. 8 = гр. 7 – гр. 5

Схемы (формулы) расчетов

Т. П. Голуб

Приложение № 2 к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 24.10.2015 г. № 89-ОД

Голуб

Нормативные условия
Для фиксированной величины индексации
фиксированная величина индексации образуется при начислении текущей
индексации и повышении заработной платы
Для заработной платы с индексацией за месяц
заработная плата не повышается, выплачивается сумма текущей индексации
заработная плата повышается в размере меньшем, чем сумма текущей
индексации, и выплачивается сумма текущей индексации, уменьшенная на
сумму повышения заработной платы

Схемы (формулы) расчетов заработной платы с индексацией по графам ведомости
персональных расчетов

Главный экономист

1 В примере заполнения предусмотрены базовые случаи расчетов при полном рабочем времени и повышении заработной платы с
начала месяца. Другие условия и расчеты указываются по строке месяца и соответствующим графам.
2 ПМТЛ — прожиточный минимум для трудоспособных лиц, ПИПЦ — прирост индекса потребительских цен для индексации.
3 Приведенные в таблице 1 номера формул расчетов заработной платы с индексацией.

2
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Голуб

в таблицах 1 и 2 номера формул расчетов заработной платы с индексацией.

Главный экономист

1 Приведенные

Т. П. Голуб

гр. 11

гр. 8
∑гр. 8

Нормативные условия
заработная плата не повышается, текущая индексация не выплачивается,
а выплачивается фиксированная величина индексации, образованная в
предыдущем месяце (или сумма этих фиксированных величин за предыдущие
месяцы)
заработная плата повышается в размере меньшем, чем фиксированная
величина индексации (или сумма этих фиксированных величин), и
выплачиваются фиксированные суммы индексации, уменьшенные на сумму
повышения заработной платы
заработная плата не повышается, выплачивается сумма текущей индексации
и фиксированная величина индексации, образованная в предыдущем месяце
(или сумма этих фиксированных величин за предыдущие месяцы)
заработная плата повышается в размере меньшем, чем сумма текущей
индексации и фиксированных величин индексации
заработная плата повышается в размере большем, чем текущая индексация
или сумма текущей и фиксированных величин индексации
Для индексации заработной платы
при всех нормативных условиях

Обозначения составляющих расчетов по графам Ведомости
Заработная плата с индексацией за месяц
гр. 9
Фиксированная величина индексации
Начальная заработная плата
гр. 4
Сумма фиксированных величин индексации
Повышение заработной платы
гр. 5
Индексация заработной платы
Текущая индексация
гр. 7

гр. 11 = гр. 10 – гр. 4 – гр. 5 (6)

гр. 9 = гр. 4 + гр. 5 (5)

гр. 9 = гр. 4 + гр. 7 + гр. 8
(или ∑гр. 8) (4)

гр. 9 = гр. 4 + гр. 7 + гр. 8
(или ∑гр. 8) (4)

гр. 9 = гр. 4 + гр. 8 (или ∑гр. 8) (3)

гр. 9 = гр. 4 + гр. 8 (или ∑гр. 8) (3)

Схемы (формулы) расчетов
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Ярина Арсеньєва,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Сумісники:

виплати та їх оподаткування
У попередньому номері було розглянуто питання оформлення
трудових відносин із сумісниками. На черзі — оплата часу
роботи, відпусток, відряджень і тимчасової непрацездатності
сумісників, а також оподаткування таких виплат

З

агалом працівники-сумісники мають
право на ті ж самі виплати, які передбачені законодавством для основних
працівників: заробітну плату як оплату за
працю, відпускні — оплату за час відпустки,
допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Також нарівні з основними працівниками
сумісників направляють у службові відрядження зі збереженням місця роботи та заробітку. Але нарахування зазначених виплат
має певні особливості, які розглянемо далі.

Розмір заробітної плати
В законодавстві питання оплати праці
сумісників регулюється ст. 1021 КЗпП, ст. 19
Закону про оплату праці, п. 2 постанови
КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і
організацій» від 03.04.1993 р. № 245, п. 5
Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств,
установ, організацій, затвердженого наказом
Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України, Міністерства фінансів
України від 28.06.1993 р. № 43 (далі —
Положення № 43). Всі зазначені докумен-

ти, незважаючи на те що частина з них
розроблена для працівників державних
підприємств, містять однакову норму —
працівники, які працюють за сумісництвом,
одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Формулювання «за
фактичну роботу» не означає, що робота
працівників-сумісників має оплачуватися
тільки відрядно. Погодинна оплата праці
також допустима, оскільки, по-перше, законодавство не містить заборони цього та,
по-друге, обмеження тривалості роботи за
сумісництвом для окремих категорій працівників також установлено в годинах (не
більше чотирьох годин у робочий день).
Як оплачувати роботу сумісника за погодинної форми оплати праці? Пунктом 5
Положення № 43 передбачено, що в разі
встановлення сумісникам із погодинною
оплатою праці нормованих завдань на
основі технічно обґрунтованих норм оплачується фактично виконаний обсяг робіт.
Однак установлення для сумісників таких
нормованих завдань не є обов’язковим.
Натомість обов’язковим є відображення
кількості відпрацьованих годин у табелі
обліку використання робочого часу. Тому
можна зробити висновок, що під «фактично
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виконаною роботою» слід розуміти роботу,
виконання якої відображено у відрядному
наряді або в табелі обліку використання
робочого часу.
Оплата роботи за сумісництвом не залежить від розміру заробітної плати, надбавок
і доплат, які працівник отримує за основним
місцем роботи. Це правило діє як для зовнішнього, так і для внутрішнього сумісництва. За
виконання обов’язків за посадою на умовах
сумісництва працівникові встановлюється
оклад або тарифна ставка, передбачена
саме для цієї посади. Крім того суміснику
можуть виплачуватися премії, надбавки,
доплати та інші гарантійні й компенсаційні
виплати, передбачені законодавством або
умовами колективного договору, якщо це
не заборонено. Так, Мінпраці в листі від
16.04.2009 р. № 4281/0/14-09/13 наводить
приклади заборони на виплату окремих
видів надбавок і доплат працівникам-сумісникам: «… науковим працівникам, які
працюють за сумісництвом, не виплачується надбавка за стаж наукової роботи,
працівникам бібліотек, які працюють за
сумісництвом, не виплачується доплата за
вислугу років тощо».
На працівника-сумісника, так само як і на
основного працівника, поширюється норма
ст. 95 КЗпП, згідно з якою оплата за виконану ним місячну, а також погодинну норму
праці (обсяг робіт) не може бути нижча за
мінімальну заробітну плату. Зауважимо, що
меншим не може бути безпосередньо оклад
або тарифна ставка за повністю відпрацьований місяць. Але якщо працівник-сумісник
працює не умовах неповного робочого часу,
його заробітна плата за місяць може бути й
меншою за мінімальну.

Індексація зарплати сумісника
За ст. 10 Закону України «Про індексацію
грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
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№ 1282-XII індексація доходів працюючого
населення проводиться за основним місцем
роботи. Доходи від роботи за сумісництвом,
на умовах погодинної оплати поза основним
місцем роботи індексуються в розмірі, що
з урахуванням оплати праці за основним
місцем роботи не перевищує прожиткового
мінімуму для працездатної особи.
Тобто зарплата сумісника індексується
лише тоді, коли за основним місцем роботи
вона менша за прожитковий мінімум. У
такому випадку відповідно до п. 7 Порядку
проведення індексації грошових доходів
населення, затвердженого постановою
КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, особі, яка
працює за сумісництвом, видається на її
вимогу довідка з основного місця роботи
про розмір доходу, що підлягає індексації,
та проіндексованого доходу. На підставі
цієї довідки індексується дохід працівника
за місцем роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних
осіб, з урахуванням отриманої заробітної
плати за основним місцем роботи.
Якщо ж зовнішній сумісник не надасть
довідки з основного місця роботи, то його
заробітну плату за місцем роботи за сумісництвом не індексують1.

Оподаткування зарплати
сумісника
ПДФО. Заробітна плата, отримана працівником за місцем роботи за сумісництвом,
включається до складу його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
на підставі п. 164.2 ПКУ й оподатковується
ПДФО. Це стосується зарплати як внутрішнього, так і зовнішнього сумісника.
База оподаткування визначається як
нарахована зарплата, зменшена на суму
1

Див. с. 50 цього номера. (Прим. ред.)
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Розрахунок суми доходу, що підлягає індексації за місцем роботи за сумісництвом
Працівник працює повний робочий день за основним місцем роботи та на 0,5 окладу —
як зовнішній сумісник. У липні 2015 р. зарплата працівника за основним місцем роботи
становила 635,00 грн, сума індексації — 300 грн (умовно). Разом нарахований дохід
працівника за основним місцем роботи в липні 2015 р. — 935 грн. Розмір прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у липні 2015 р. — 1218 грн.
Зарплата працівника за місцем роботи за сумісництвом у липні 2015 р. — 1500 грн.
З урахуванням даних довідки з основного місця роботи дохід працівника за місцем
роботи за сумісництвом індексуватиметься лише в такому розмірі:
(1218 грн – 935 грн) = 283 грн.

утриманого ЄСВ, а також на суму податкової соціальної пільги (ПСП) за її наявності
(п. 164.6 ПКУ).
Нагадаємо, що ПСП можна застосовувати
до доходу працівника, нарахованого у вигляді
заробітної плати, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного
прожиткового мінімуму, чинного для праце
здатної особи на 1 січня звітного податкового
року, помноженого на 1,4 й округленого
до найближчих 10 грн (пп. 169.4.4 ПКУ).
У 2015 р. — це 1710,00 грн.
Підпунктом 169.2.1 ПКУ визначено, що
ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді
заробітної плати тільки за одним місцем
його нарахування (виплати). Немає жодної
умови щодо того, що це місце роботи має
бути основним. Це означає, що працівниксумісник як платник податку самостійно
обирає місце застосування ПСП, і ним також може бути місце роботи за зовнішнім
сумісництвом.
Своє рішення про те, за яким саме місцем
роботи працівник бажає застосовувати своє
право на ПСП, він має оформити заявою та
подати її роботодавцю (пп. 169.2.2 ПКУ; див.
також с. 80 — прим. ред.).
Заробітну плату працівника-сумісника
оподатковують за тими ж ставками, що і заро-

бітну плату основного працівника. Так, якщо
розмір зарплати сумісника за календарний
місяць не перевищує десятикратний розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного року (у 2015 р. —
12 180 грн), ПДФО утримують за ставкою
15 %. До суми перевищення застосовується
ставка 20 % (п. 167.1 ПКУ).
Якщо працівник працює за внутрішнім
сумісництвом, то ПДФО утримують із його
сукупного доходу, отриманого за двома
місцями роботи на одному підприємстві —
основним і за сумісництвом. У такому разі,
щоб визначити ставку оподаткування, потрібно скласти нараховані суми зарплат
такого працівника та порівняти загальну
суму з указаною вище величиною.
В разі зовнішнього сумісництва заробіток працівника оподатковується окремо
за кожним місцем роботи. Тобто кожен із
роботодавців як податковий агент, незалежно від розміру зарплати працівника за
іншим місцем роботи, оподатковує лише
той дохід, який нарахований працівнику на
конкретному підприємстві. На застосування
ставки ПДФО розмір доходу, нарахованого
працівникові на іншому підприємстві, не
впливає.
Разом із тим, працівник має пам’ятати
про пп. «є» пп. 176.1 ПКУ, за яким він по-
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винен подавати податкову декларацію за
результатами податкового (звітного) року,
якщо протягом такого податкового (звітного)
року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі
заробітної плати, інших заохочувальних і
компенсаційних виплат або інших виплат
і винагород йому у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами одночасно двома або більше
податковими агентами і загальна річна сума
таких оподатковуваних доходів перевищує
120 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного
податкового року (у 2015 р. — 145 160 грн).
ЄСВ. Відповідно до ст. 4 Закону про ЄСВ
усі роботодавці, які використовують працю
фізичних осіб на умовах трудового договору
(контракту), та фізичні особи, які працюють
у них на умовах трудового договору (контракту), є платниками ЄСВ. Таким чином,
працівники-сумісники та їхні роботодавці
(як внутрішні, так і зовнішні) сплачують
ЄСВ на загальних підставах.
Максимальна величина бази нарахування
ЄСВ дорівнює 17 розмірам прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, установленого законом (з 01.01.2015 р. — 20 706 грн,
із 01.12.2015 р. (01.09.2015 р.) — 23 426 грн).
Для фізичних осіб, які працюють у роботодавця за трудовим договором, базою справляння
ЄСВ є сума нарахованої заробітної плати за
видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітну плату, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати.
Згідно з пп. 2.1.1 Інструкції зі статистики
заробітної плати винагороди за виконану
роботу відповідно до встановлених норм
праці за тарифними ставками (окладами),
відрядними розцінками робітників і посадовими окладами керівників, фахівців,
технічних службовців, включаючи в повному
обсязі внутрішнє сумісництво, належать до
фонду основної заробітної плати. Отже, для
внутрішнього сумісника визначає базу на-
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рахування ЄСВ і порівнює її з максимальною
величиною один роботодавець — сукупно за
основним місцем роботи та місцем роботи
за внутрішнім сумісництвом.
Для зовнішнього сумісника максимальну
величину бази нарахування ЄСВ застосовують
окремо кожен із роботодавців за місцями
роботи.
На зовнішніх сумісників не поширюється
норма ст. 8 Закону про ЄСВ щодо нарахування ЄСВ із мінімальної зарплати, якщо база
оподаткування менше її розміру.
Військовий збір. Платниками ВЗ є особи,
визначені п. 162.14 ПКУ, зокрема, фізособирезиденти та фізособи-нерезиденти, які
отримують доходи із джерела їх походження
в Україні. Об’єктом оподаткування ВЗ є ті ж
доходи, що оподатковуються ПДФО. Оскільки
за будь-якого сумісництва (внутрішнього
або зовнішнього) працівник працює на
умовах трудового договору й отримує за
свою роботу заробітну плату, вона є об’єктом
оподаткування ВЗ.

Періодичність виплати зарплати
суміснику
Спеціальної норми про періодичність
виплати зарплати суміснику законодавство не містить, тому слід користуватися
загальним правилом — двічі на місяць у
ті ж строки, що й основним працівникам
(ст. 115 КЗпП).
Виплата заробітної плати раз на місяць
є порушенням трудового законодавства,
за яке посадові особи підприємства можуть бути притягнуті до дисциплінарної,
адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності.
Використовуючи дані табеля з 1 до 15 числа та з 16 числа до останнього дня місяця,
бухгалтерія може розрахувати працівникусуміснику суми авансу та зарплати за другу
половину місяця.
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Оплата за час відпустки
Відпустки (компенсації за невикористану
відпустку) працівнику-суміснику оплачують
у тому самому порядку, як і основному працівнику. Середній заробіток розраховують
відповідно до Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100).
Оскільки за основним місцем роботи та
за сумісництвом працівник працює за різними трудовими договорами, то навіть за
внутрішнього сумісництва відпускні за кожним місцем роботи розраховують окремо. Це
означає, що середню зарплату для розрахунку
суми відпускних за сумісництвом обчислюють, виходячи тільки із заробітної плати за
сумісництвом, без урахування зарплати за
основним місцем роботи. Аналогічно, згідно з

пп. «ї» п. 4 Порядку № 100, зарплата за місцем
роботи за сумісництвом не враховується під
час розрахунку середньої зарплати для розрахунку відпускних за основною посадою, за
винятком працівників, для яких включення
її в середній заробіток передбачено чинним
законодавством. Заробітна плата на всіх місцях роботи враховується під час обчислення
середньої зарплати вчителям і викладачам,
які працюють у декількох школах, професійно-технічних і вищих навчальних закладах,
педагогічним працівникам дошкільних, виховних і позашкільних закладів, медичним і
фармацевтичним працівникам лікувальнопрофілактичних і санітарно-епідеміологічних
установ, аптек тощо.
«Відпускний» стаж також рахують окремо
за основним місцем роботи та за сумісниц
твом. Оподатковують відпускні так само, як
і заробітну плату.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок суми відпускних внутрішньому суміснику
Працівник працює на підприємстві на основній посаді з 12.07.2011 р. і на посаді за
сумісництвом — із 12.01.2015 р. Оклад працівника на основній посаді — 5000,00 грн, на
посаді за сумісництвом — 3500,00 грн. Тривалість робочого часу за сумісництвом — чотири години щодня. На початку вересня 2015 р. працівник подав заяву про надання йому
основної щорічної відпустки за обома місцями роботи з 21.09.2015 р.
За розрахунками кадрової служби підприємства працівнику станом на 01.09.2015 р.
належить 24 календарних дні основної щорічної відпустки за основним місцем роботи та
15 календарних днів — за місцем роботи за сумісництвом.
Розрахунковий період для обчислення середньої зарплати:
— за основним місцем роботи — з 01.09.2014 р. до 31.08.2015 р.;
— за місцем роботи за сумісництвом — з 01.02.2015 р. до 31.08.2015 р.
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (без святкових і неробочих):
— за основним місцем роботи — 355;
— за місцем роботи за сумісництвом — 204.
Виплати протягом розрахункового періоду, що включаються до розрахунку:
— за основним місцем роботи — 63 780,00 грн;
— за місцем роботи за сумісництвом — 13 100,00 грн.
Середня заробітна плата:
— за основним місцем роботи — 179,66 грн (63 780,00 грн 355 к. дн.);
— за місцем роботи за сумісництвом — 64,22 грн (13 100,00 грн 204 к. дн.).
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Сума відпускних :
— за основним місцем роботи — 4311,84 грн (179,66 грн 24 к. дн.);
— за місцем роботи за сумісництвом — 963,30 грн (64,22 грн 15 к. дн.).
Загальна сума відпускних працівника-сумісника:
4311,84 грн + 963,30 грн = 5275,14 грн.

Оплата за дні тимчасової
непрацездатності
В разі тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) та настання відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами працівник-сумісник має право на
оплату листка непрацездатності не лише за
основним місцем роботи, а й за сумісництвом
(частина перша ст. 30 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV).
Щоб отримати оплату за перші п’ять днів
хвороби за рахунок коштів роботодавця, та
допомогу по тимчасовій непрацездатності від
Фонду соціального страхування, зовнішній
сумісник має надати бухгалтерії за місцем
роботи за сумісництвом копію виданого в установленому порядку листка непрацездатності,
засвідчену підписом керівника та скріплену
печаткою за основним місцем роботи, довідку про середню заробітну плату за основним
місцем роботи. Якщо такий працівник працює
на декількох роботах за сумісництвом, він
має додатково надати довідки про середню
заробітну плату і за цими місцями роботи.
Для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності середню зарплату
обчислюють відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266).

Нагадаємо, що з 04.07.2015 р. до Поряд
ку № 1266 були внесені зміни і тепер розрахунковий період становить 12 календарних
місяців (чи фактично відпрацьований менший період), але святкові та неробочі дні не
виключаються. Допомога виплачується за
календарні дні хвороби, в т. ч. за святкові
та неробочі дні.
Допомога по тимчасовій непрацездатності розраховується окремо за основним місцем
роботи та за місцем роботи за сумісництвом.
Але є обмеження — сумарна заробітна плата,
з якої розраховуються виплати, за місяцями
розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи
за сумісництвом не може перевищувати
розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Тобто під час обчислення
середньої зарплати для розрахунку допомоги
по тимчасовій непрацездатності суміснику
бухгалтеру потрібно не просто слідкувати,
щоб розмір зарплати за сумісництвом не
перевищував граничний, а й щоб її розмір не
перевищував суми, обрахованої як різниця
між граничною величиною та заробітною
платою за основним місцем роботи. Якщо
середня заробітна плата працівника за
основним місцем роботи дорівнює максимальному розміру або перевищує його, то
на оплату тимчасової непрацездатності за
сумісництвом він не може розраховувати.
Якщо листок непрацездатності виписаний у зв’язку з нещасним випадком на
виробництві, працівнику-суміснику допомога призначається та виплачується стра-
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хувальником за місцем роботи, де стався
страховий випадок (п. 2.4 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою
правління Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України від
27.04.2007 р. № 24). До розрахунку середньої зарплати включають заробіток за
всіма місцями роботи (на підставі довідок
про заробітну плату), але також у межах
максимальної величини.

Оплата за дні відрядження
Зарплату за дні відрядження виплачують
за всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем роботи підприємства,
що відрядило працівника, та відповідно до
умов трудового (колективного) договору.
Розмір оплати за дні відрядження не може
бути меншим за середній заробіток.
У бюджетників також на час відрядження
особи, яка працює за сумісництвом, праця

оплачується підприємством, що її відрядило
(абзац третій п. 14 розділу І Інструкції про
відрядження). А в разі направлення працівника у відрядження одночасно з основної
роботи та роботи за зовнішнім сумісництвом праця оплачується підприємствами,
що направляли працівника у відрядження,
а витрати на відрядження розподіляються
між цими підприємствами за згодою між
ними. В такому випадку кожне підприємство
оформляє свій наказ на відрядження, а розподіл витрат, пов’язаних із відрядженням,
бажано оформити письмово. Після прибуття
із відрядження працівник має скласти два
авансові звіти про використані кошти та
додати підтвердні документи. Підприємства
згідно з розподілом витрат відшкодовують
працівнику кожне свою частину.
Внутрішньому суміснику час відрядження
оплачують, виходячи із заробітку за тією
посадою, з якої його направляють у відрядження. Якщо відрядження пов’язане з
виконанням обов’язків за всіма посадами,
що обіймає працівник, зарплату зберігають
за всіма таким посадами.

Що нового

Оплата листків непрацездатності демобілізованим
ФСС з ТВП на офіційному сайті повідомив, що
ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23.09.1999
р. № 1105-ХІV визначено, що в розмірі 100 %
середньої заробітної плати (доходу) допомога
по тимчасовій непрацездатності надається ветеранам війни й особам, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту».
Відповідно до ст. 6 вказаного Закону до осіб,
які належать до учасників бойових дій, належать
особи, які захищали незалежність, суверенітет
і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Таким чином, указані особи мають право на
пільги, передбачені для учасників бойових дій.
Постановою КМУ від 20.08.2014 р. № 413
затверджено Порядок надання статусу учасника
бойових дій особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України
і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Для
отримання пільги застрахованій особі необхідно
надати документ, який засвідчує статус учасника бойових дій. На підставі п. 9 цієї Постанови
такими документами є посвідчення учасника
бойових дій або виписка з єдиного державного
реєстру учасників бойових дій.
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уЧет и налоги
Сегодня в рубрике:
Учет зарплаты в составе
общехозяйственных
расходов

c. 68

Временная
нетрудоспособность:
рассчитываем в 1С

c. 72

Проживание во время
командировки у
предпринимателя:
подтверждаем расходы

c. 76

Ірина ПІСОЦЬКА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Облік зарплати

у складі
загальгосподарських
витрат
Кожне підприємство в процесі господарської діяльності
несе загальногосподарські витрати. Оплата праці займає
в них неабияке місце, тому її правильний облік є одним із
головних завдань підприємства. Як обліковують витрати
на оплату праці загальногосподарського персоналу та як
ці витрати впливають на результати роботи підприємства,
розглянемо далі в статті
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Визначення та складові
загальногосподарських витрат

Заробітна плата як складова
загальногосподарських витрат

Загальногосподарські витрати — це
витрати, які безпосередньо не пов’язані з
виробничим процесом, а спрямовані на
обслуговування та управління підприємс
твом. Вагому частину серед них займають
адміністративні витрати, до яких згідно з
п. 18 П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
31.12.1999 р. № 318, відносять:
• загальні корпоративні витрати (організаційні та представницькі, витрати на
проведення річних зборів);
• витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та
іншого загальногосподарського персоналу;
• витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання
(операційна оренда, страхування майна,
амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення, охорона
тощо);
• винагороди за послуги сторонніх фахівців (юридичні, аудиторські, з оцінки майна);
• витрати на зв’язок;
• амортизація нематеріальних активів
загальногосподарського використання;
• витрати на врегулювання спорів у
судових органах;
• податки, збори та інші передбачені
законодавством обов’язкові платежі (крім
податків, зборів та обов’язкових платежів,
що включаються до виробничої собівартості
продукції, робіт, послуг);
• плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
• інші витрати загальногосподарського
призначення (канцелярські тощо).
Детальний перелік і склад загальногосподарських адміністративних витрат установлюється наказом про облікову політику
підприємства.

У складі загальногосподарських витрат, спрямованих на обслуговування та
управління підприємством, значну частину становлять витрати на оплату праці
адміністративно-управлінського персоналу
(керівників, їх заступників, головних інженерів, працівників бухгалтерії, відділу
кадрів, постачання), працівників, які зайняті
загальногосподарським обслуговуванням
підприємства (операторів зв’язку, операторів електронно-обчислювальних машин,
прибиральниць), та іншого загальногосподарського персоналу.
До таких витрат на оплату праці належать будь-які види грошових і матеріальних
виплат відповідно до штатного розпису та
встановлених підприємством систем оплати
праці, а також відрахування ЄСВ і ВЗ.
Зазвичай основна заробітна плата загальногосподарського персоналу встановлюється
у вигляді окладів. Крім того внутрішніми
документами підприємства можуть бути
передбачені винагороди за працю понад
установлені норми, трудові успіхи та винахідництво і за особливі умови праці. Це —
додаткова заробітна плата, яка включає
доплати, надбавки, гарантійні виплати,
передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих
завдань і функцій.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати у формі
винагород за підсумками роботи за рік,
премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові
і матеріальні виплати, не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад установлені зазначеними
актами норми.
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає тарифні сітки,
тарифні ставки та схеми посадових окладів.
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Оскільки витрати на оплату праці загальногосподарських персоналу не залежать від
виробництва продукції, для них зазвичай
установлюється почасова форма оплати праці,
а заробіток залежить від кількості відпрацьованого часу та місячної тарифної ставки
(зарплата за одиницю часу). Хоча для деяких
категорій працівників можливе застсоування і
звичайної погодинной формі оплати праці, за
якої сума нарахованої зарплати визначається
як добуток відпрацьованих нормо-годин і
тарифної ставки, або погодинно-преміальної,
за якої працівники, крім основного заробітку,
отримують ще й премії.

Облік загальногосподарських витрат
Методика обліку загальногосподарських
витрат аналогічна методиці побудови обліку
витрат виробничої діяльності або витрат
на збут. Тобто на першому етапі витрати
поділяють за елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці та інші),
а на другому — проводять їх списання на
фінансові результати.
Для відображення в бухгалтерському обліку загальногосподарських адміністративних витрат призначено окремий рахунок 92
«Адміністративні витрати».

ПРИКЛАД

Накопичення та списання адміністративних витрат на фінансові результати
Підприємство за вересень 2015 р. понесло загальногосподарських витрат на загальну
суму 43 000,00 грн, у т. ч.:
— оренда офісу для адміністрації підпримства — 7000,00 грн;
— амортизаційні відрахування комп’ютерів, закріплених за адміністрацією — 3000,00 грн;
— оплата праці дирекції та бухгалтерії з нарахуванням ЄСВ (37 %) — 20 000,00 грн;
— поштові витрати — 200,00 грн;
— оплата послуг банку — 400,00 грн;
— відрядження працівників адміністрації підприємства — 5000,00 грн.
У бухгалтерському та податковому обліку операції зі списання адміністративних витрат
можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтер
ський облік

Сума,
грн

Податковий облік

Д-т

К-т

1

Списано вартість оренди офісу

92

631

7000,00

Доходи

Витрати

—

7000,00

2

Списано амортизаційні відрахування
компьютерів

92

131

3000,00

3

Списано витрати на оплату праці
дирекції і бухгалтерії разом із ЄСВ

92
92

661
651

20 000,00
7400,00

—

20 000,00
7770,00

4

Списано поштові витрати

92

631

200,00

—

200,00

5

Списано витрати на послуги банку

92

685

400,00

—

400,00

6

Списано витрати на відрядження
працівників адміністрації

92

372

5000,00

7

Списано адміністративні витрати на
фінансовий результат

791

92

43 000,00

—

—
—

3000,00

5000,00
—
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Такі витрати в бухгалтерському обліку
не розподіляються між реалізованою та
нереалізованою продукцією, а списуються
щомісяця або наприкінці року на фінансові
результати основної діяльності в загальній
сумі, наростаючим підсумком із початку року
з кредиту рахунку 92 в дебет субрахунку 791
«Результати основної діяльності».
Аналітичний облік адміністративних
витрат ведуть у розрізі номенклатури статтей, установлених підприємством. Це має
важливе значення для визначення їх рівня,
контролю й аналізу, а також об’єктивного
відображення фінансових результатів діяльності підприємства.
З 2015 р. податковий облік загальногосподарських витрат повністю відповідає
бухгалтерському. Через це треба уважніше
ставитися до розрахунку фінансовго результату, адже тепер контролюючі органи можуть
перевіряти правильність ведення бухгалтерського обліку відповідно до стандартів його
ведення (пп. 20.1.43, 20.1.44 ПКУ).
Не треба забувати, що, як і будь-які витрати,
загальногосподарські витрати мають бути
документально підтверджені. Інформація, яка
міститься в документах, використовується
для їх визначення та розподілу за статтями.
Незважаючи на те що загальногосподарські витрати не пов’язані з виробництвом
продукції, на підприємстві можна встановити
їх розподіл залежно від виду діяльності, зафіксувавши це в наказі про облікову політику.
Це потрібно передусім для визначення в
управлінському обліку їхньої рентабельності
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й ефективності з урахуванням специфіки
діяльності підприємства.

Вплив загальногосподарських
витрат на фінансові результати
Як відомо, від вдалого управління та обслуговування підприємства залежить розвиток його господарської діяльності. Ось
чому загальногосподарські витрати мають
неабияке значення для роботи всього підприємства. Незважаючи на це, вони, як і будь-які
інші витрати, можуть негативно впливати
на результати роботи, тому що змінюють
фінансовий стан підприємства. Наприклад,
постійне зростання суми та питомої ваги адміністративних витрат у загальній сумі витрат
обумовлює необхідність пошуку оптимальних
методик їх обліку та контролю.
В сучасних економічних умовах актуальними є розробка та використання нових
підходів до ефективного управління непрямими витратами, важливе місце серед яких
займають загальногосподарські витрати.
Вдосконалення обліку таких витрат у
подальшому призводить до покращення
фінансових результатів підприємства.
Невід’ємною частиною управління витратами також є їх планування, яке тісно
пов’язане з обліком. Правильно розробляючи
планування загальногосподарських витрат,
можна досягнути їх значної оптимізації, що,
в свою чергу, відобразить реальне фінансове
становище підприємства.

Що нового

Новий вихідний день
Нагадуємо, що 14 жовтня є святковим днем.
Робота в цей день не проводиться. Напередодні,
13 жовтня, робочий день скорочується на годину.
Жодних наказів про запровадження нового вихід-

ного, перенесення відпусток тощо видавати немає
потреби. Цей день слід виключати з розрахункового
періоду в разі обчислення середньої зарплати
працівникам, які йтимуть у відпустки з 01.11.2015 р.
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Людмила ЛУЦКОВА,
консультант по продуктам 1С:Предприятие,
Внедренческий центр ABBYY Украина
кандидат экономических наук

Временная

нетрудоспособность:
рассчитываем в 1С
В статье рассмотрен порядок расчета оплаты листков нетрудоспособности в программе 1С в соответствии с изменениями
в порядке расчета средней зарплаты

Р

ассмотрим работу типовой функциональности программы 1С при расчете
оплаты листков нетрудоспособности на
примере, описанном в журнале «Заработная
плата» № 8/2015, с. 73. Для начисления пособия по временной нетрудоспособности в
программе используется документ «Начисления по больничному листу». В документе
нужно заполнить реквизиты «Работник»
(в нашем случае — Сергеев Иван Иванович),
«Месяц начисления» (сентябрь 2015), «Период
с 17.09.2015 … по 23.09.2015», «Причину»
(общее заболевание).
Полный автоматический расчет документа
можно выполнить кнопкой «Заполнить и рассчитать все». На закладке «Расчет среднего
заработка» рассчитывается сумма средней
зарплаты за 12 месяцев, расчет производится
в календарных днях (без вычета праздничных
и нерабочих дней).
Из периода расчета средней зарплаты исключаются календарные дни, неотработанные работником по уважительной причине
(в т. ч. отпуска без оплаты). Виды времени,
являющиеся уважительной причиной, на-

страиваются в справочнике «Классификатор
использования рабочего времени». Для этого
нужно установить флажок в «Уважительная
причина для больничных». В нашем примере начисления «по отпуску по уходу за
ребенком» не будут включаться в расчеты
средней зарплаты.
Средний заработок рассчитывается с
помощью нового вида расчета «(для больничного и декретных) По заработку», база
начисления которого включает начисления,
входящие в базу всех видов расчета для оплаты больничных, использовавшихся ранее.
Так как И. И. Сергеев проработал полные
два месяца (62 календарных дня), то сумма
средней зарплаты: 3000 грн ÷ 62 = 48,39 грн.
Также сумму средней зарплаты можно рассчитать самостоятельно и результат указать в
окне «Сумма средней». Указанная сумма будет
использоваться при расчете в закладке «Начисления». Для этого в интерфейсе программы
есть кнопки «Заполнить» и «Рассчитать».
Процент оплаты в нашем случае составляет 60 % и зависит от страхового стажа
работников.
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пример

Определения пособия по временной нетрудоспособности,
если расчетный период превышает месяц
Работник принят на работу с 01.07.2015 г. с должностным окладом в размере 1500,00 грн.
Листок нетрудоспособности открыт 17.09.2015 г. на семь дней. Начислим пособие по
временной нетрудоспособности с учетом того, что страховой стаж составляет четыре
года. Расчетным периодом будет июль-август 2015 г.

Рис. 1. Справочник «Классификатор использования рабочего времени»

Рис. 2. План видов расчета «Средний заработок», элемент «(для больничного
и декретных) По заработку»
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Внести или изменить сведения о стаже
можно в регистре сведений «Начальный
стаж сотрудников организации».
На закладке «Начисления» мы получаем
сумму начислений 203,24 грн с разбивкой по
виду расчетов «Оплата больничных листов
(первые пять дней)» — 145,17 грн (48,39 ×

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

× 5 × 60 %) и «Оплата больничных листов» —
58,07 грн (48,39 × 2 × 0,6). Также в документе
контролируется «Сумма предела» (для вида
заработка) — 20 706,00 грн (01.09.2015 г.).
Пункт 4 Порядка № 1266 предусматривает, что среднедневная заработная плата,
исчисляемая на основании Порядка № 1266

Рис. 3. Документ «Начисления по больничному листу», закладка «Расчет среднего заработка»

для расчета материального обеспечения, не может превышать максимальную величину базы начисления
ЕСВ в расчете на календарный день,
которая исчисляется путем деления
установленного ее размера в последнем месяце расчетного периода на
среднемесячное количество календарных дней (30,44).
Согласно примеру, описанному в журнале «Заработная плата»
№ 8/2015, с. 80, если оклад дирекРис. 4. Регистр сведений
«Начальный стаж сотрудников
организации»
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тора предприятия составляет 21 000 грн,
то при расчете документа «Начисление по
больничному листу» оплата временной нетрудоспособности будет равна 680,22 грн.
Пределы в «1С» срабатывают автоматически.

Все начисления по документам «Начисления по больничному листу» попадут
автоматически в документ «Начисление
зарплаты работникам организаций» на закладку «Расчетный листок».

Рис. 5. Документ «Начисления по больничному листу», закладка «Начисления»

Рис. 6. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций»
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Марія ДМИТРУК,
аудитор

Проживання

під час відрядження
у підприємця:
підтверджуємо
витрати

Все більше підприємств дають згоду на користування їхніми
працівниками під час відряджень послугами оренди житла
у підприємців. Розглянемо можливі варіанти оплати такої
оренди та вимоги щодо наявності первинних документів, які
підтверджують понесені витрати

З

01.01.2015 р. змінами до ПКУ скасовані
обмеження на включення сум добових
до складу податкових витрат. Тепер у
податковому обліку витрати на відрядження
для цілей визначення об’єкта оподаткування
податком на прибуток відображаються за
нормами національних П(С)БО або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» витрати на відрядження можуть бути включені
до складу загальновиробничих (п. 15.1),
адміністративних витрат (п. 18), витрат
на збут (п. 19) або інших операційних витрат (п. 26).
Залишились тільки обмеження щодо
оподаткування добових витрат ПДФО, якщо
вони перевищують установлені граничні
суми.

Хто з підприємців може надавати
послуги з оренди житла
На підставі п. 291.4 ПКУ фізичні особи —
суб’єкти підприємницької діяльності (далі —
ФОП) поділяються на чотири групи, за якими
ФОП групи 1 можуть винятково продавати в
роздріб товари на ринках і надавати побутові
послуги (перелік послуг визначений п. 291.7
ПКУ), а ФОП групи 4 — займатися сільськогосподарським товаровиробництвом. Виходячи з
цих норм, ФОП груп 1 і 4 не можуть надавати
послуги зі здавання в оренду житла. ФОП, які
належать до групи 2 платників єдиного податку,
можуть надавати послуги тільки платникам
єдиного податку та/або населенню.
Платниками єдиного податку групи 3 можуть бути як ФОП, так і юридичні особи. До
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цієї групи належать ФОП, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди
й оцінювання нерухомого майна. Тобто ФОП
групи 3 можуть працювати як із фізичними, так
і з юридичними особами з обмеженням тільки
в розмірі обсягу доходу за календарний рік.

Яку вартість житла відшкодовує
підприємство
Інструкція про відрядження обов’язкова для
виконання й обмежує витрати на проживання
відряджених працівників тільки у бюджетних
організаціях і підприємствах, що фінансуються
з бюджету. Для інших підприємств на сьогодні
нормативно не закріплені жодні обмеження
щодо розміру оплати/відшкодування вартості
житла, орендованого на час відрядження. В
пп. 170.9.1 ПКУ обумовлено, що витрати на
відрядження, понесені працівником підприємства, підлягають відшкодуванню в межах
фактичних витрат. Підприємства можуть
самостійно встановити обмеження та/або
граничні ліміти вартості житла у внутрішньому положенні про відрядження. З одного
боку, це допомагатиме під час планування
бюджету відряджень працівників, а з другого, працівники знатимуть, на відшкодування
якої вартості житла їм розраховувати.

Розрахунки з ФОП за орендоване
житло
Якщо працівник підприємства — платника податку на прибуток орендував на
час відрядження житло у ФОП — платника
єдиного податку групи 2, можливі декілька
варіантів розрахунків за таке житло.

Послуги оплачує підприємство
Підприємство може самостійно замовити
готельні послуги для відряджених працівників та оплатити їх із банківського рахунку.
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В такому випадку підприємство передає
своїм працівникам право отримати послуги,
за які воно вже розрахувалось.
Під час виплати доходу ФОП — власнику
житла підприємство буде вважатися податковим агентом (пп. 14.1.180 ПКУ). Однак
якщо ФОП надасть копію документа, що
підтверджує його державну реєстрацію як
суб’єкта підприємницької діяльності, то
підприємству не потрібно буде утримувати
ПДФО з доходу у вигляді вартості оренди
житла (п. 177.8 ПКУ). В такому разі підприємство буде звільнено від виконання
обов’язку податкового агента.
Витрати на проживання підзвітної особи
в період перебування у відрядженні включаються до складу витрат як у бухгалтерському,
так і в податковому обліку.
Однак за такого варіанту розрахунків
послуги з проживання фактично надаються
підприємству — платнику податку на прибуток. Не слід забувати, що ФОП — платники
єдиного податку групи 2 мають право надавати
послуги тільки платникам єдиного податку
та/або населенню. Тобто якщо підприємство
на загальній системі оподаткування замовить
послуги з проживання у ФОП групи 2, а він їх
надасть, то він порушить критерії, встановлені
ПКУ щодо перебування в цій групі. В такому
випадку ФОП буде зобов’язаний:
• оподаткувати ПДФО за ставкою 15 %
дохід від надання готельних послуг підприємству — платнику податку на прибуток;
• перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, що настає
за звітним періодом, у якому провадився
заборонений для нього вид діяльності.

Послуги оплачує працівник
Відряджений працівник може і самостійно
оплатити готельні послуги, незалежно від
того, чи отримав він аванс на відрядження.
В цьому випадку підприємство не може
виступати податковим агентом щодо ФОП,
тому що безпосередньо не виплачує йому

77

78

УЧЕТ И НАЛОГИ

дохід: кошти за проживання ФОП — власник
житла отримує від працівника — фізичної
особи, а не від підприємства. Відряджений
працівник оплачує послуги за оренду житла
від свого власного імені, а не від імені підприємства. Він не є представником свого підприємства та не надає своєму підприємству
посередницьких послуг з їх отримання, адже
він їх отримує для себе. В такому випадку
ФОП не порушує умов перебування у групі 2
платників єдиного податку.
Те, що підприємство тільки компенсує
витрати працівника на відрядження (власні чи за рахунок авансових коштів) і не є
податковим агентом для ФОП, також підтверджується роз’ясненням у Єдиній базі
податкових знань.
За такого варіанту розрахунків працівник оплачує послуги з надання житла у
відрядженні в межах одного зобов’язання,
а відшкодовуються вони підприємством —
у межах іншого зобов’язання. Тобто підприємство, яке відшкодовує своєму працівникові
витрати на відрядження, не вступає безпосередньо у відносини з постачальником
таких послуг, а, отже, і для ФОП — платника
єдиного податку групи 2 не буде податкових
наслідків.
А заповнення ф. № 1ДФ у цьому випадку
автоматично вкаже на те, що дохід ФОП —
платнику єдиного податку групи 2 виплатило підприємство (через відрядженого
працівника, який є підзвітною особою). Це
буде порушенням вимог п. 291.4 ПКУ та недостовірними даними у ф. № 1 ДФ.
Аналогічним чином відображатимуться і
розрахунки з ФОП групи 3, з тією різницею, що
він має право надавати послуги юридичним
особам — платникам податку на прибуток.
Можливій ще й третій варіант отримання працівником послуг з оренди житлової
площі на час відрядження. Щоб уникнути
необхідності працювати з ФОП, працівник
може орендувати квартиру у «звичайної»
фізичної особи. Однак у цьому випадку від-
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рядженому слід пам’ятати, що він все одно
має отримати від орендодавця документи,
що підтверджують оплату вартості житла,
наприклад, договір оренди, розписку про
оплату. Лише за їх наявності та на підставі
авансового звіту підприємство зможе відшкодувати ці витрати працівникові.
З іншого боку, наявність договору оренди
та чеку/розписки про надання послуг з оренди
квартири зобов’язує фізичну особу — орендодавця сплатити ПДФО з отриманого доходу.

Вимоги до первинних документів
Зміни до ПКУ стосовно податку на прибуток можна вважати кардинальними, втім не
скасовано норму про те, що витрати, зазначені
в звіті, мають бути підтверджені документами, які засвідчують вартість таких витрат,
незалежно від того, ким вони надані. Також
потрібні документи і стосовно ФОП.
З урахуванням норм п. 177.8 ПКУ від
платника єдиного податку потрібно отримати копію документа, який підтверджує
його державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності, і копію декларації
з єдиного податку або платіжного документа
про його сплату.
Витрати на проживання не є об’єктом оподаткування ПДФО за наявності підтвердних
документів, що засвідчують вартість цих
витрат, а саме:
• рахунків, отриманих від готелів (мотелів) або від інших осіб, які надають послуги з
розміщення та проживання працівника, в т. ч.
бронювання місць у місцях проживання;
• документів про оплату: фіскального
касового чека, квитанції до прибуткового
касового ордера, товарного чека, розрахункової квитанції.
На необхідність усіх цих документів (документів ФОП і документів, що підтверджують
підприємницьку діяльність) указувала ДПСУ
в листі від 23.08.2011 р. № 9613/5/17-0216.

УЧЕТ И НАЛОГИ
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ПРИКЛАД 1

Оренду житла для відрядженого працівника оплачує підприємство
Підприємство на час відрядження працівника забронювало й оплатило місце в мотелі,
який належить ФОП, який надіслав рахунок на суму 2000,00 грн. Після повернення з відрядження працівник передав до бухгалтерії авансовий звіт і копії: свідоцтва про державну
реєстрацію ФОП, свідоцтва платника єдиного податку, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП, розрахункову квитанцію за проживання на суму 2000,00 грн
(у т. ч. ПДВ — 400 грн).
У бухгалтерському та податковому обліку ці операції можна відобразити таким чином:
№
з/п

Бухгалтер
ський облік

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,
грн

Податковий облік
Доходи

Витрати

—

—

1

Проведено оплату за бронювання місця
та проживання працівника

371
(377)

311

2000,00

2

Визнано витрати на бронювання, оплату
проживання в складі адмінвитрат

92

371
(377)

1600,00

—

1600,00

3

Відображено податковий кредит із ПДВ
(у випадку його відображення ФОП)

641/
пдв

372

400,00

—

—

ПРИКЛАД 2

Оренду житла під час відрядження оплачує працівник
У квітні 2015 р. працівника на чотири дні було направлено у відрядження до іншого
міста. Йому було видано аванс на проживання в розмірі 2500,00 грн. Після повернення з
відрядження працівник додав до авансового звіту копії свідоцтва про державну реєстрацію
ФОП, у якого він орендував житло, свідоцтва платника єдиного податку, витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та ФОП, квитанцію про сплату ФОП єдиного податку
за ІІ квартал 2015 р., квитанцію до прибуткового касового ордера про сплату за проживання коштів у сумі 2000,00 грн.
У бухгалтерському та податковому обліку ці операції можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст операції

1

Бухгалтер
ський облік
Д-т

К-т

Видано працівнику аванс на відрядження

372

301

2

Визнано витрати на проживання після
затвердження авансового звіту

92

3

Повернено працівником у касу невикористану частину авансу

301

Сума,
грн

Податковий облік
Доходи

Витрати

2500,00

—

—

372

2000,00

—

2000,00

372

500,00

—

—
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 80

Роз’яснюють фахівці ДФСУ

На запитання відповідає Сергій НАУМОВ, заступник директора
Департаменту — начальник управління адміністрування доходів і зборів
з фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Державної
фіскальної служби України

ПСП працівнику, якого звільнено
та знову прийнято
Чи має право на ПСП працівник,
який був звільнений і прийнятий
протягом місяця одним і тим же
роботодавцем?
Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється ПКУ, яким
установлено, що платник податку
має право на зменшення суми загального
місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді
заробітної плати (інших прирівняних до
неї відповідно до законодавства виплат,
компенсацій і винагород) на суму ПСП,
якщо його розмір не перевищує суми, що
дорівнює розміру місячного прожиткового
мінімуму, чинного для працездатної особи

на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (п. 169.1 ст. 169 ПКУ).
Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку
місячного доходу у вигляді заробітної плати
тільки за одним місцем його нарахування/
виплати (пп. 169.2.1 ПКУ).
Згідно з пп. 169.3.4 ПКУ ПСП надається
з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку
був звільнений із місця роботи.
Якщо фізична особа припиняє трудові
відносини, роботодавець зобов’язаний здійснити, у т. ч. за місцем застосування ПСП,
з урахуванням положень абзацу другого
п. 167.1 ПКУ, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді
заробітної плати, а також суми наданої ПСП
(пп. 169.4.2 ПКУ).
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Отже в разі звільнення працівника роботодавець проводить перерахунок, і якщо загальний
місячний дохід у формі зарплати та прирівняних
до неї виплат не перевищує у 2015 р. 1710 грн,
то до такого доходу застосовується ПСП.
Водночас, якщо працівник у місяці звільнення знову прийнятий на роботу тим же
роботодавцем, то податковий агент має право зробити перерахунок суми нарахованих
доходів, утриманого податку за будь-який
період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно
від того, чи має платник податку право на
застосування ПСП (пп. 169.4.3 ПКУ).
Таким чином, якщо вже загальний місячний оподатковуваний дохід перевищує
1710 грн, то працівник у такому місяці втрачає право на ПСП.
Натомість працівник може отримати ПСП,
якщо його загальний місячний оподатковуваний дохід не перевищує 1710 грн, після
повторного надання заяви на отримання ПСП.
Якщо внаслідок перерахунку виникає
недоплата утриманого податку, то сума
такої недоплати стягується роботодавцем
за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за
місяць, а в разі недостатності суми такого
доходу — за рахунок оподатковуваних доходів
наступних місяців, до повного погашення
суми такої недоплати (пп. 169.4.4 п. ПКУ).
Також особи, які на підставі ПКУ мають
статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового
кварталу, податковий розрахунок ф. № 1ДФ
до контролюючого органу за місцем свого
розташування (п. 176.2 ст. 176 ПКУ).
Порядок заповнення та подання подат
ковими агентами податкового розрахунку
ф. № 1ДФ затверджений наказом Міністерст
ва фінансів України від 13.01.2015 р. № 4.
За п. 3.7 Порядку передбачено заповнення
граф 6 і 7 для фізичних осіб, які приймались на
роботу у звітному періоді (графа 6), які були
звільнені у звітному періоді за місцем роботи,
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на якому вони отримували дохід у вигляді
зарплати, або звільнені до початку звітного
періоду, але отримували доходи у звітному
періоді (графа 7). У разі неодноразового прий
няття фізичної особи на роботу та її звільнення
з роботи у звітному кварталі про таку особу
потрібно заповнювати стільки рядків, скільки
разів інформація про зміну місця роботи особи
зустрічається у звітному кварталі.
Відповідно до з п. 3.8 Порядку у графі 8
«Ознака податкової соціальної пільги»
відображається ознака ПСП згідно з довід
ником ознак ПСП, наведеним у додатку до
цього Порядку. Графа 8 заповнюється тільки
для фізичних осіб, які мали ПСП щодо подат
ку у звітному періоді за законодавством за
місцем отримання основного доходу. Якщо
у фізичної особи не було ПСП у звітному
періоді, у графі 8 проставляється прочерк.
Отже оскільки у ф. № 1ДФ у разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу
та її звільнення з роботи у звітному кварталі
про таку особу потрібно заповнювати стільки
рядків, скільки разів інформація про зміну місця
роботи особи зустрічається у звітному кварталі, то графа 8 заповнюється таким чином:
• якщо загальний місячний оподатковуваний дохід у формі заробітної плати та
прирівняних до неї виплат не перевищує
1710 грн, то графа 8 заповнюється як у
першому, так і в другому рядках;
• якщо загальний місячний оподатковуваний дохід у формі заробітної плати та прирівняних до неї виплат перевищує 1710 грн,
то графа 8 для першого та другого рядка не
заповнюється.

Відображення у ф. № 1ДФ
нарахованого доходу на користь
померлих осіб
Яким чином відображати у ф. № 1ДФ
інформацію про орендну плату, яка
нараховується померлому орендодавцю?
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Особливості оподаткування доходів
фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий
найм (піднайм) регламентується п. 170.1
ст. 170 ПКУ.
Згідно з п. 162.3 ПКУ в разі смерті платника
податку (якщо немає податкових зобов’язань
як нерезидента за ПКУ) податок за останній
податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Тому останнім
податковим періодом вважається період,
який закінчується днем, на який припадає
смерть такого платника податку.
Особи, які відповідно до ПКУ мають статус
податкових агентів, зобов’язані подавати у
строки, встановлені ПКУ для податкового
кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування (пп. «б»
п. 176.2 ПКУ).
Відповідно до Довідника ознак доходів,
наведених у додатку до 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, з ознакою доходу «106»
відображається орендна плата за договором
оренди нерухомого майна, нарахована на
користь померлого орендодавця — фізичної
особи податковим агентом із зазначенням його реєстраційного номера облікової
картки.
Такий розрахунок подається за останній
звітний період, на який припадає смерть
фізичної особи.
Як відображати у ф. № 1ДФ інформацію про орендну плату, яка
нараховується з моменту смерті
орендодавця до моменту звернення спадкоємців?

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

На підставі п. 162.3 ПКУ в разі смерті
платника податку — орендодавця
(якщо немає податкових зобов’язань
як нерезидента згідно з ПКУ) податок за
останній податковий період справляється з
нарахованих на його користь доходів. Тому
останнім податковим періодом вважається
період, який закінчується днем, на який
припадає смерть такого платника податку.
Якщо податковим агентом (орендарем)
після смерті фізичної особи (орендодавця)
за договором оренди землі продовжується
нарахування орендної плати, то податковий
агент не відображає відомості про нараховані суми орендної плати у податковому
розрахунку ф. № 1ДФ, оскільки відсутній
суб’єкт, на користь якого проводиться таке
нарахування.
Разом із цим, у податковому розрахунку
ф. № 1ДФ відображається орендна плата за
договором оренди землі, нарахована податковим агентом — орендарем на користь
спадкоємців, у тому податковому періоді, в
якому така сума фактично буде виплачена, з
оподаткуванням і зазначенням суми ПДФО,
утриманого (перерахованого) до бюджету.

Мобілізовані працівники
у ф. № 1 ДФ
Чи відображається у графі «Працювало за трудовими договорами» податкового розрахунку за
ф. № 1ДФ кількість працівників, призваних
на військову службу за призовом під час
мобілізації на особливий період?
Згідно з пп. «б» п.176.2 ПКУ особи, які
відповідно до цього Кодексу мають
статус податкових агентів, зобов’язані
подавати у строки, встановлені для податкового кварталу, податковий розрахунок
суми доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, а також суми
утриманого з них податку до контролюю-
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чого органу за місцем свого розташування.
Такий розрахунок подається лише в разі
нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом
звітного періоду.
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь фізичних осіб, і сум утриманого з
них податку, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р.
№ 4 (далі — Порядок № 4).
Кабінет Міністрів України постановою
від 04.03.2015 р. № 105 затвердив Порядок
виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період (далі — Порядок № 105),
де визначено механізм виплати компенсації
підприємствам, установам, організаціям у
межах середнього заробітку працівників,
призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, за
рахунок коштів, передбачених у державному
бюджеті за програмою 2501350 «Компенсація
підприємствам, установам, організаціям у
межах середнього заробітку працівників,
призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації на особливий період».
На підставі Довідника ознак доходів, наведеного в додатку до Порядку № 4, середня
заробітна плата, нарахована та виплачена

Официальное мнение

роботодавцем за рахунок власних джерел
працівникам, призваним на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, зазначається в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «101».
Компенсаційні виплати, які виплачуються
роботодавцем працівникам, призваним на
військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за рахунок коштів
державного бюджету в межах середнього
заробітку відповідно до Порядку № 105,
зазначаються в податковому розрахунку за
ф. № 1ДФ з ознакою доходу «128».
Пунктом 2.1 Інструкції зі статистики
кількості працівників, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України
від 28.09.2005 р. № 286, установлено, що
в облікову кількість штатних працівників
включаються всі наймані працівники, які
уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або
сезонну роботу день і більше, а також власники підприємства, якщо крім доходу вони
отримували заробітну плату на цьому підприємстві.
Враховуючи викладене вище, в графі
«Працювало за трудовими договорами» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ проставляється кількість працівників, які працюють
за трудовими договорами (контрактами),
крім тих, які перебували у штаті та були
призвані на військову службу за призовом
під час мобілізації на особливий період.

Що нового

Лікарняні не відшкодовуються
Чернігівський міський фонд соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
повідомив, що в разі звільнення працівника всі
суми, що належать йому від роботодавця, виплачуються в день звільнення. Оскільки суми матеріального забезпечення страхувальник отримує

від ФСС з ТВП, то й матеріальне забезпечення
застрахованим особам має виплачуватися після
надходження коштів від Фонду. Законом № 1105
не передбачено виплату страхувальниками матеріального забезпечення за рахунок власних
коштів із подальшим відшкодуванням.
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Сегодня в рубрике:

Особенности предоставления
материального
обеспечения «беженцам»
и мобилизованным
c. 84
Страховой стаж:
дни или месяцы

Ольга ГУМЕНЮК,
експерт із питань соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Особливості

надання матеріального
забезпечення «біженцям»
і мобілізованим
Надання матеріального забезпечення «біженцям» і мобілі
зованим працівникам має свої особливості, про які нагадаємо
в світлі останніх змін у порядку обчислення середньої заробітної
плати

c. 89
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Надання матеріального
забезпечення тимчасово
переміщеним особам
Надання матеріального забезпечення за
рахунок коштів ФСС з ТВП особам, які переїхали з населених пунктів Луганської та Донецької областей, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють
або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження, на підконтрольну територію,
визначає Порядок № 37.
Матеріальне забезпечення за Порядком № 37 надається отримувачам допомоги,
які не реалізували свого права на отримання
матеріального забезпечення відповідно до
Закону № 1105 у зв’язку з переміщенням із
тимчасово окупованої території України та
районів проведення АТО. В той же час Порядком № 37 визначені лише особливості,
не передбачені Законом № 1105, надання
матеріального забезпечення та можливість
його отримання не за місцем роботи застрахованої особи, а в робочому органі ФСС з ТВП
за місцем переміщення.
Не слід забувати про те, що і у випадку
надання матеріального забезпечення згідно
з Порядком № 37 допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним
захворюванням, виплачується ФСС з ТВП, починаючи з шостого дня непрацездатності
за весь період до відновлення працездатності або до встановлення інвалідності
(встановлення іншої групи, підтвердження
раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи
в період втрати працездатності, у порядку
та розмірах, установлених Законом № 1105.
Для отримання матеріального забезпечення застрахована особа має:
• отримати довідку про взяття її на облік
як особи, яка переміщується з тимчасово
окупованої території України або району
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проведення АТО, за порядком, передбаченим
постановою КМУ «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції» від 01.10.2014 р. № 509
і Законом України «Про забезпечення прав
і свобод внутрішньо переміщених осіб» від
20.10.2014 р. № 1706 (далі — довідка про
взяття на облік);
• відкрити в банку поточний рахунок для
зарахування матеріального забезпечення,
оскільки всі розрахунки між робочими органами ФСС з ТВП та отримувачами коштів
безготівкові;
• звернутися особисто або через законного
представника до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення ФСС з ТВП за
фактичним місцем тимчасового перебування
із заявою та документами, на підставі яких
призначається матеріальне забезпечення
(детально про необхідні документи читайте
в журналі «Заработная плата» № 4/2015).
Наказом Міністерства юстиції України
«Про проведення реєстраційних дій щодо
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання
яких є територія проведення антитерористичної операції» від 05.11.2014 р. №1849/5,
розробленим на виконання ст. 4 Закону
України «Про тимчасові заходи на період
проведення антитерористичної операції»
від 02.09.2014 р. № 1669-VІІ, забезпечено
право страхувальників змінити місцезнаходження та місце обліку на територію, яка
контролюється органами державної влади.
Таким чином, застрахована особа може
реалізувати своє право на отримання матеріального забезпечення, передбачене ст. 20 Закону № 1105 через страхувальника, який розташований на території проведення АТО, після
повернення згаданої території під контроль
органів державної влади або після проведення
реєстраційних дій таким страхувальником
щодо зміни місцезнаходження юридичної
особи поза зоною проведення АТО.
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Правомірність оплати листків
непрацездатності, виданих
на тимчасово окупованих
територіях
Згідно з частиною першою ст. 31 Закону № 1105 підставою для призначення та
подальшої виплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності, допомоги по вагітності та
пологах є виданий у встановленому порядку
листок непрацездатності.
У зв’язку з проведенням АТО на території
Донецької та Луганської областей допущені
порушення заповнення бланків листків непрацездатності, видані закладами охорони
здоров’я зазначених областей, що може стати
перешкодою для своєчасного отримання
матеріального забезпечення застрахованими особами. Тому Міністерством охорони
здоров’я України листом від 09.09.2014 р.
№ 3.07-19/2244-14/26242 було дано розпорядження структурним підрозділам вжити
заходів щодо першочергового (у триденний
термін) розгляду питань щодо внесення виправлень і належного оформлення бланків
листків непрацездатності без їх повернення
до закладів охорони здоров’я Донецької та
Луганської областей у разі звернення застрахованих осіб до закладів охорони здоров’я за
місцем їх тимчасового перебування.
У випадках видання закладами охорони
здоров’я Донецької та Луганської областей
довідок про тимчасову непрацездатність
Міністерством охорони здоров’я України
листом від 08.12.2014 р. № 3.35/35674 було
доручено структурним підрозділам із питань
охорони здоров’я обласних, Київської міської
державних адміністрацій забезпечити заміну довідок про непрацездатність на листки
непрацездатності. Разом із тим, Міністерс
тво охорони здоров’я України наголошує,
що не може контролювати якість надання
медичної допомоги, в т. ч. видання листків
непрацездатності на території Донецької та
Луганської областей.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Відповідно до постанови КМУ «Деякі
питання фінансування бюджетних установ,
здійснення соціальних виплат населенню
та надання фінансової підтримки окремим
підприємствам і організаціям Донецької та
Луганської областей» від 07.11.2014 р. № 595
міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям необхідно було до 01.12.2014 р.
забезпечити переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать
до сфери їх управління, з населених пунктів,
на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють або здійснюють
не в повному обсязі свої повноваження, в
населені пункти, на території яких органи
державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.
Оскільки Міністерство охорони здоров’я
України не може контролювати якість надання медичної допомоги, в т. ч. порядок
видання документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, у медичних закладах, розташованих на тимчасово
неконтрольованих територіях, то листки
непрацездатності, видані закладами охорони
здоров’я на тимчасово окупованих і неконт
рольованих територіях після 01.12.2014 р.,
не можуть бути підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах за
рахунок коштів ФСС з ТВП.

Надання матеріального
забезпечення мобілізованим
працівникам
Допомога по тимчасовій
непрацездатності
На підставі ст. 119 КЗпП за громадянами
України, які проходять військову службу
за призовом під час мобілізації, на особ
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ливий період, до моменту демобілізації,
зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі,
організації, незалежно від підпорядкування
та форм власності. Також цей період зараховується до страхового стажу, стажу
роботи, стажу роботи за спеціальністю та
до стажу державної служби, що передбачено
ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII. Ці зміни
застосовуються з першого дня мобілізації,
оголошеної Указом Президента України
«Про часткову мобілізацію» від 17.03.2014 р.
№ 303/2014 — з 18.03.2014 р.
Частиною першою ст. 4 Закону № 1105
передбачено, що право на отримання матеріального забезпечення та соціальних
послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, мають застраховані особи. Це право виникає
з настанням страхового випадку в період
роботи (включаючи і час випробування та
день звільнення).
Таким чином, залишається нез’ясованим
лише питання щодо того, як врахувати період
мобілізації в обчисленні середньої заробітної
плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі,
яка була призвана на військову службу за
призовом під час мобілізації на особливий
період і за якою на підприємстві зберігався
середній заробіток.
Із цього приводу Міністерство соціальної
політики України в листі від 21.05.2015 р.
№ 319/18/99-15 рекомендувало обчислювати середню заробітну плату для розрахунку
допомоги, виходячи з місячної тарифної
ставки (посадового окладу), встановленої
працівнику на день настання страхового
випадку.
А в листі від 31.07.2015 р. № 445/18/99-15,
виданому після набрання чинності новою
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редакцією Порядку № 1266, роз’яснюється,
що в разі, якщо застрахованою особою не
відпрацьовані всі місяці розрахункового
періоду, пропонується проводити обчислення середньої заробітної плати, виходячи
з розміру мінімальної заробітної плати
(або її частини), встановленого законом на
день настання страхового випадку. Якщо ж
застрахованою особою через мобілізацію
не відпрацьовано частину розрахункового
періоду, то ці місяці (дні) рекомендовано
виключити з розрахункового періоду як
невідпрацьований час із поважної причини.
З одного боку, перелік поважних причин — вичерпний, і час служби не є поважною
причиною, щоб його виключати з розрахункового періоду. Водночас страховий стаж демобілізованого працівника перевищує шість
місяців протягом останніх 12 місяців. Тому
вважаємо, що все ж правильніше виключати
з розрахункового періоду час служби та до
розрахунку приймати фактичну зарплату
після демобілізації (посадовий оклад, тарифну ставку). Але яким саме роз’ясненням
керуватись — кожен бухгалтер має вирішити
самостійно.

Допомога на поховання
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 ФСС з ТВП
сім’ї померлого або особі, яка його поховала.
Відповідно до частини першої ст. 30 Закону
№ 1105 допомога на поховання застрахованої особи призначається та надається сім’ї
померлого або особі, яка його поховала, за
основним місцем роботи застрахованої особи
на підставі свідоцтва про смерть.
Листом Міністерства юстиції України від
24.11.2014 р. № 16326-0-26-14/6.1 надано
роз’яснення того, що облік особового складу
Збройних Сил України в особливий період
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ведеться в порядку, установленому в мирний
час. Смерть (загибель) військовослужбовця
має бути зареєстрована в органах державної
реєстрації актів цивільного стану. Жодних
застережень щодо зміни зазначених норм в
особливий період не передбачено.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: військовозобов’язані,
призвані на строкову військову службу під час
мобілізації, в особливий період, набувають
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нового юридичного статусу — військовослужбовці, внаслідок чого на них поширюються пільги, передбачені Законом України
«Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ і Законом
України «Про соціальний і правовий статус
військовослужбовців і членів їх сімей» від
12.12.1991 р. № 2011-ХІІ та іншими нормативно-правовими актами.

НОРМАТИВНА БАЗА
Закон № 1105

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105.

Порядок № 1266

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

Порядок № 37

Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з
ТВП особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України
та районів проведення антитерористичної операції, затверджений постановою ФСС з ТВП від 26.12.2014 р. № 37.
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Олена ЩАСЛИВА,
завідувач сектору організаційно-інформаційної роботи УПФУ
в Деснянському р-ні м. Києва

Страховий

стаж: дні чи місяці
Відповідно до законодавства з питань соціального та
пенсійного страхування страховий стаж обчислюється
в місяцях. Але ті, хто вже стикнувся з обчисленням шестимісячного страхового страху для визначення розміру
допомоги по тимчасовій непрацездатності, помітили, що
в довідці ОК-5 страховий стаж — у днях…

І

з 01.01.2015 р. Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реформування за
гальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці»
від 28.12.2014 р. № 77-VIII унесено зміни до
Закону про ЄСВ. Тепер, якщо база нарахування
ЄСВ (крім винагороди за цивільно-правовими
договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на місяць, за який нараховується заробітна
плата (дохід), сума ЄСВ розраховується як
добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), та
ставки ЄСВ для категорії платника.
Отже, підприємство має нарахувати ЄСВ,
виходячи з мінімальної заробітної плати.
Єдиний внесок із заробітної плати (доходу)
найманого працівника утримується із фактично нарахованої заробітної плати.

Норми щодо страхового стажу працівників, визначені Законом України «Про
загальнообов’язков е державне пенсійне
страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV
(далі — Закон № 1058), передбачають вплив
зазначеного порядку сплати ЄСВ на пенсійне
страхування працівників.
Так, на підставі ст. 24 Закону № 1058 страховий стаж — це період (строк), протягом
якого особа підлягає загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванню та за
який щомісяця сплачує страхові внески в сумі
не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Неповний місяць роботи зараховується до
страхового стажу як повний за умови, що
сума сплачених за цей місяць страхових
внесків (зокрема у вигляді доплати, внесеної самим працівником) є не меншою,
ніж мінімальний страховий внесок. Якщо
працівник сплатить ЄСВ із суми меншої, ніж
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розмір мінімальної зарплати, він не отримає
цілого місяця страхового стажу, а матиме
лише його пропорційну частку.
До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, із якого обчислюється
розмір пенсії по інвалідності або у зв’язку з
втратою годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховується також на загальних
підставах період із дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою
віку, передбаченого ст. 26 Закону № 1058, і
період із дня смерті годувальника до дати,
коли годувальник досяг би віку, передбаченого ст. 26 Закону № 1058.
Страховий стаж обчислюється територіальними органами ПФУ згідно з вимогами
Закону № 1058 за даними, що містяться в
системі персоніфікованого обліку.
Якщо ж доплати до мінімального страхового внеску не було, то до страхового
стажу зараховується період, визначений за
кожний місяць сплати страхових внесків за
формулою:
ТП = Св ÷ В,
де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу (в місяцях);
Св — сума фактично сплачених страхових
внесків за місяць;
В — мінімальний страховий внесок за
місяць.
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Яким же є мінімальний страховий внесок
із зарплати, з якої сплачують ЄСВ роботодавець і працівник?
Закон про ЄСВ установлює сплату з доходу у
вигляді зарплати за окремими ставками ЄСВ для
роботодавця та працівника. І тому мінімальним
страховим внеском у цьому випадку буде сума
ЄСВ, сплаченого за обома такими ставками.
Отже, якщо працівник сплатить ЄСВ із суми
меншої, ніж розмір мінімальної зарплати, він
не отримає цілого місяця страхового стажу,
а матиме лише його пропорційну частку.
Наприклад, працівникові за основним місцем роботи встановлено неповний робочий
час, внаслідок чого нарахована йому зарплата
менша за мінімальний розмір (900,00 грн).
Роботодавець наразі сплачує суму ЄСВ не
з такої фактично нарахованої зарплати, а
з її мінімального розміру (1218 × 38 % =
= 462,84 грн). А працівник і далі сплачує ЄСВ
із фактично нарахованої зарплати (900 ×
× 3,6 % = 32,4 грн). У такому випадку працівник отримає лише 0,98 місяця страхового
стажу (462,84 + 32,4) ÷ (462,84 + 1218,00 ×
× 3,6 %) = 495,24 ÷ 506,69).
Таким чином, за рік такий працівник втрачатиме приблизно сім днів страхового стажу.
І розмір такої втрати буде безпосередньо залежати від різниці між фактично нарахованою
зарплатою та розміром мінімальної зарплати.

Що нового

Округлення у звітності з ЄСВ
Таблиця 1 звітності з ЄСВ формується з
даних таблиці 6. У рядку 8 «Загальна сума
єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р.
3 + р. 5 + р. 6 – р. 7)» таблиці відображається
сума ЄСВ, що відповідає сумі рядків 8.1–8.14
цієї таблиці.
Сума ЄСВ, яку необхідно перераховувати
страхувальнику, має відповідати сумі, яка ві-

дображена в рядках від 8.1 до 8.14 таблиці 1
звітності з ЄСВ щодо сум нарахованого ЄСВ.
Тобто жодних розходжень у сумах не має
бути, адже дані таблиці 1 заповнюються на
підставі даних таблиці 6.
За інформацією Загальнодоступного
інформаційно-довідкового ресурсу ДФСУ,
категорія 301.06.01
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Лист
від 21.08.2015 р. № 39425/05-10
Щодо донарахування ЄСВ з мінімальної зарплати за минулі періоди
Пенсійний фонд України <...> в межах компетенції повідомляє таке.
<...>
Починаючи з 01.06.2015 р., звітність щодо
нарахованого єдиного внеску за травень 2015 р. і
за попередні періоди, починаючи з 01.01.2011 р.,
повинна подаватися згідно з формами, визначеними Порядком формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 14.04.2015 р. № 435, що зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 23.04.2015 р. за
№ 460/26905 (далі — Порядок).
Відповідно до Порядку тип нарахування з
кодом «13» — це сума різниці між розміром
мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць

(із заробітної плати/доходу), відповідно цей тип
нарахування використовується для відображення
сум різниці між розміром мінімальної заробітної
плати та фактично нарахованою заробітною
платою, що нараховуються у звітному місяці,
в т. ч. за минулі та майбутні періоди.
У випадках, коли необхідно відобразити
донарахування єдиного внеску до мінімального розміру з мінімальної заробітної плати,
встановленої законом за місяць, за попередні
звітні періоди, починаючи з травня 2015 р.,
використовується тип нарахування з кодом
«2» для відображення таких сум в таблиці 6
додатка 4 до Порядку. При цьому заповнюються
лише реквізити 19 та 21 таблиці 6 додатка 4 до
Порядку. За звітні періоди по квітень 2015 р.
включно таке донарахування відображається
лише у рядках 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 та 6.1.8 таблиці 1 додатка 4 до Порядку.

Заступник директора департаменту

В. Боршовська

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 31.03.2015 р. № 6667/6/99-99-17-03-01-15
Щодо справляння ЄСВ, якщо база оподаткування менше мінімальної зарплати
(витяг)
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо застосування норм
Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування» від 08.07.2010 р.
№ 2464-VI (далі — Закон № 2464) і в межах
компетенції повідомляє таке.
<…>
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З 01.01.2015 р. набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77-VIII, яким, зокрема,
частини п’яту та шосту ст. 8 Закону № 2464
доповнено абзацом, відповідно до якого, якщо
база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами)
не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід),
сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки
єдиного внеску, встановленої для відповідної
категорії платника.
Умовою застосування зазначеної норми є
перебування найманого працівника у трудових
відносинах повний календарний місяць.
Роботодавці нараховують єдиний внесок на
суму нарахованої зарплати за видами виплат,
які включають основну й додаткову заробітну
плати, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, в т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату
праці (ст. 7 Закону № 2464).
У разі звільнення або прийняття працівника
на основне місце роботи протягом місяця, в
якому нарахована заробітна плата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
місяць, сума єдиного внеску розраховується
з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру.
<…>
Щодо нарахування заробітної плати (доходів)
фізичним особам, які частину місяця або
повний місяць у зв’язку з хворобою (тимчасовою непрацездатністю) перебували на
лікарняному
Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою
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дитиною) за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
мають особи, які є застрахованими в системі
загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням.
У разі захворювання чи травми на весь
період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення групи
інвалідності медико-соціальною експертною
комісією (МСЕК) видається листок непраце
здатності, що обраховується в календарних днях.
Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності
(лікарняного) оплачуються за рахунок роботодавця. Лікарняні за всі наступні дні оплачуються
за рахунок Фонду соціального страхування
(допомога по тимчасовій непрацездатності).
Обов’язок нарахування єдиного внеску
з мінімальної заробітної плати за основним
місцем роботи також передбачено у разі, коли
працівник працював неповний місяць (перебував на лікарняному, у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами):
— для працівника (за основним місцем роботи), який відпрацював частину місяця, а іншу
частину перебував на лікарняному, де загальна
сума нарахованого доходу (сума заробітної
плати за відпрацьований час та лікарняного)
не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), виникає
необхідність донарахування до мінімальної
заробітної плати;
— для працівника (за основним місцем роботи), який перебував на лікарняному повний
місяць (з першого календарного дня місяця
до останнього), у якому сума нарахованого
лікарняного менше за мінімальний розмір заробітної плати, встановленої законом на місяць,
за який нараховується лікарняний, єдиний
внесок розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який нараховується
лікарняний, та ставки єдиного внеску, встановленої відповідно до ст. 8 Закону № 2464
(1218,00 33,2 %);
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— для працівника (за основним місцем роботи), у якого початок та закінчення лікарняного
припадають на різні місяці, єдиний внесок у
місяці початку лікарняного нараховується за
фактично відпрацьований час, оскільки загальна
сума доходу ще не є відомою (сума лікарняних
буде визначена після надання листка непрацездатності). Якщо після розподілу лікарняного
(суми допомоги по тимчасовій непрацездатності
відносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальний дохід за місяць становить
менше мінімального розміру, виникає потреба
за минулий місяць (місяці) донарахувати єдиний внесок, виходячи з мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід).
У цьому випадку єдиний внесок на суму нарахованої заробітної плати розраховується як
добуток розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), зменшеної на
суму допомоги по тимчасовій непрацездатності
за цей місяць, та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
Утримання єдиного внеску із заробітної плати
(доходу) найманого працівника здійснюється із
фактично нарахованої заробітної плати (доходу).
<…>
Вимоги щодо нарахування єдиного внеску
не менше мінімального розміру не стосуються:
— винагород за договорами цивільно-правового характеру;

— заробітної плати з джерела не за основ
ним місцем роботи;
— заробітної плати працівника-інваліда,
який працює на підприємстві, установі або в
організації, де застосовується ставка 8,41 %;
— заробітної плати працівників підприємств
та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та
УТОС, в яких кількість інвалідів становить не
менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких
інвалідів становить не менш як 25 % та суми
витрат на оплату праці встановлюється у розмірі
5,3 % визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску;
— заробітної плати працівників підприємств
та організацій громадських організацій інвалідів,
в яких кількість інвалідів становить не менш як
50 % загальної чисельності працюючих, і за умови,
що фонд оплати праці таких інвалідів становить
не менш як 25 % та суми витрат на оплату праці
встановлюється у розмірі 5,5 % визначеної п. 1
частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів;
— працівників, яким надано відпустки без
збереження заробітної плати на період проведення АТО у відповідному населеному пункті
з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім
календарних днів після прийняття рішення про
припинення антитерористичної операції (п. 18
частини першої ст. 25 Закону № 504).

В. о. Голови

М. Мокляк

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 31.07.2015 р. № 445/18/99-15
Щодо обчислення середньої заробітної плати
(витяг)
Міністерство соціальної політики розглянуло
лист виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності та повідомляє.
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До запитання 1
Законом України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» встановлено,
що допомога по тимчасовій непрацездатності
надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або
частково компенсує втрату заробітної плати
(доходу), у разі настання в неї страхових випадків, зокрема, тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві.
Враховуючі зазначене, якщо застрахована
особа не здійснює трудову діяльність (підприємство не працює та не оформлено простій)
та не нараховується заробітна плата, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається.
Якщо під час простою підприємства не з
вини працівника з оплатою не нижче від двох
третин тарифної ставки, передбачено вихід
працівника на роботу і у зв’язку із настанням
тимчасової непрацездатності ним було втрачено
право на таку виплату (оплату за час простою),
йому призначається допомога по тимчасовій
непрацездатності на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності
та обчислюється середня заробітна плата для
розрахунку допомоги відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок).
Директор Департаменту
соціального страхування та партнерства

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

До запитання 2
Відповідно до пункту 3 Порядку середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період
(12 календарних місяців) заробітної плати, на
яку нарахований єдиний внесок, на кількість
календарних днів зайнятості (періоду перебування у трудових відносинах) у розрахунковому
періоді без урахування календарних днів, не
відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами, відпустка по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком,
відпустка без збереження заробітної плати.
Місяці розрахункового періоду (з першого до
першого числа), в яких застрахована особа не
працювала з поважних причин, виключаються
з розрахункового періоду.
На нашу думку, період військової служби застрахованої особи за призовом під час мобілізації
на особливий період можна вважати періодом,
не відпрацьованим з поважної причини. Тому,
якщо деякі місяці та дні розрахункового періоду
застрахована особа не працювала із зазначеної
поважної причини, пропонуємо ці місяці та дні
виключати з розрахункового періоду та здійснювати розрахунок середньої заробітної плати
за відпрацьовані місяці та дні розрахункового
періоду. У випадку, коли застрахована особа не
працювала із зазначеної поважної причини, всі
місяці розрахункового періоду, на нашу думку,
може бути застосовано п. 9 Порядку.
<…>

О. Савенко
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 22.06.2015 р. № 802/13/84-15
Щодо врахування періоду мобілізації і середнього заробітку при розрахунку
відпускних
Департамент заробітної плати та умов праці
розглянув лист щодо обчислення середньої
заробітної плати для оплати часу відпусток
мобілізованого працівника, який знову приступив до роботи, та повідомляє.
Обчислення середньої заробітної плати
для нарахування виплат за час відпусток
провадиться згідно з Порядком обчислення
середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі —
Порядок).
Виплати, які враховуються при обчисленні
середньої заробітної плати для оплати часу
відпусток, встановлені п. 3 Порядку. До таких
виплат відносяться основна заробітна плата
(тарифна ставка, оклад) доплати і надбавки,
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу

Р ЕКЛ АМ А

премії, які мають постійний характер, винагорода за вислугу років та підсумками роботи за рік,
індексація та виплати за час, протягом якого
працівнику зберігається середній заробіток,
у т. ч. час, коли працівники проходять військову
службу за призовом під час мобілізації відповідно до Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу».
Відповідно до п. 7 Порядку нарахування
виплат за час відпусток провадиться шляхом
ділення сумарного заробітку за останні перед
наданням відпустки 12 місяців на відповідну
кількість календарних днів року (за винятком
святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

А. Литвин
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КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТЕ

КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

26
27
28
29
30
31

19
20
21
22
23
24
25

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 31
Робочі дні — 22
Вихідні дні — 10
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 10

40-годинному робочому тижні — 167,0
39-годинному робочому тижні — 163,8
36-годинному робочому тижні — 151,2

Жовтень 2015 р.
7 жовтня, середа
Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за вересень 2015 р.
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна)) за
ІІІ квартал 2015 р.

13 жовтня, вівторок
Закінчується строк подання органу соціального захисту населення:
Звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на
військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період

19 жовтня, понеділок
Закінчується строк подання до ФСС від НВВ:
Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати
страхових коштів до Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за ІІІ квартал 2015 р.

20 жовтня, вівторок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування з доходу за вересень 2015 р.

Закінчується строк подання:
до органів Державної фіскальної служби
України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування до органів доходів і зборів
(форма № Д4 (місячна)) за вересень 2015 р.
до Фонду соціального страхування:
Звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою стратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, за ІІІ квартал 2015 р.
(ф. № Ф4-ФСС з ТВП)

28 жовтня, середа
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за вересень 2015 р.

30 жовтня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
податку на доходи фізичних осіб з нарахованого,
але не виплаченого доходу, за вересень 2015 р.
військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за вересень 2015 р.
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Реклама
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2 015

www.zpl.com.ua

Индексация заработной платы:
фиксированная сумма

С. 51

Табель учета рабочего времени:
отражаем неявки С. 39
Отчетность по алиментам:
заполнение и представление

С. 43

Отпуск за свой счет:
может ли превышать 15 дней?

С. 36

Рассчитываем больничные по-новому:
ответы на вопросы вебинара С. 27
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

