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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ось і добігає кінця 2015 р. На
жаль, обіцяної податкової реформи на час підготовки номера до
друку ми так і не дочекалися.
На теренах Інтернету активно
обговорюються два абсолютно різних проекти змін, а який
з них буде затверджено — не
відомо. Хоча вже подейкують,
що з них обох можна створити
компромісний варіант. Через
таку невизначеність ми й не коментували на сторінках журналу
жодного з них (як і будь-які інші
проекти нормативних актів, щоб
не вводити вас в оману).
Протягом 2015 р. ми докладали максимум зусиль, щоб
інформувати вас про зміни в системі соціального страхування, заповнення звітності з ЄСВ, залучаючи до написання
матеріалів на ці теми фахівців державних органів, проводили
прямі телефонні лінії з ними, щоб ви дізнавалися про способи
вирішення своїх проблем із перших вуст. Тому сподіваємося, що ви й наступного року будете нас передплачувати. І
спільними зусиллями ми розбиратимемо і ті зміни, які нам
готують законодавці.
Хтось із численних користувачів соцмереж так характеризував паперову книгу: «Прочитана, вона залишається.
Втрачає з вами контакт, але залишається і відправляється
в майбутнє — до іншого читача або до наступного вашого
прочитання. І ви це маленьке безсмертя в ній відчуваєте. А
електронний файл вмирає миттєво. Ви його, звичайно, не
«вбиваєте», але він тут же засипається, немов землею, іншими
файлами чи посиланнями. Відходить у минуле. Коли ви про
нього згадуєте, вам доведеться виконати титанічну роботу,
щоб його відшукати».
Так і наш паперовий журнал. Він завжди буде у вас під
рукою. Тому залишайтеся з нами! До зустрічі в новому році.
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Внесено зміни до ст. 119 КЗпП
Закон України «Про внесення змін до статті 119 Кодексу
законів про працю»

Гарантії захисту прав працівників, призваних на військову службу
та мобілізованих на особливий період, у ст. 119 КЗпП були закріплені
лише за працівниками, які працювали на підприємствах, в установах
та організаціях, тобто в юридичних осіб — роботодавців. На працівників, які працювали у підприємців-роботодавців, гарантії зі збереження
місяця роботи та середнього заробітку не поширювалися. 01.12.2015
р. Верховною Радою України ухвалено закон, яким гарантії захисту
прав працівників, призваних на військову службу та мобілізованих на
особливий період, поширено і на працівників, які працювали у підприємців-роботодавців. Закон передано на підпис Президенту України.

Посилено відповідальність за порушення прав мобілізованих
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності
за порушення встановлених
законом гарантій працівникам, призваним на військову
службу»

Законом ст. 265 КЗпП доповнюється нормою, яка запроваджує
фінансову відповідальність роботодавців за недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, призваним на військову
службу та/або мобілізованих на особливий період, у вигляді штрафу
у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення. За зазначені порушення передбачається також накладення адмінштрафу від 50 до 100 нмдг або
від 850 до 1700 грн за ст. 41 КпАП, до якої також вносяться зміни.
Закон передано на підпис Президенту України.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Змінено порядок компенсації середнього заробітку мобілізованих
Постанова «Про внесення
змін до постанови Кабінету
Міністрів України
від 4 березня 2015 р. № 105»
від 04.11.2015 р. № 911

Внесено зміни до Порядку виплати компенсації підприємствам,
установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників,
призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 р.
№ 105 (далі — Порядок № 105). Проблемними питаннями щодо застосування норм цього Порядку, з огляду на зміни в законодавстві
з питань соціального захисту військовослужбовців і КЗпП були:
компенсація середнього заробітку працівників, які служать
(мобілізовані) більше року;
компенсація середнього заробітку працівників, які призвані на
строкову військову службу у 2015 р.;
компенсація середнього заробітку працівників, які служать (мобілізовані), і працювали у приватних підприємців — роботодавців і
самим підприємцям-роботодавцям.
Установлено, що дія Порядку № 105 поширюється на громадян
України, які починаючи:
з 18.03.2014 р. були призвані на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період;
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з 08.02.2015 р. були прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній
безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або)
введення воєнного становища;
з 11.06.2015 р. були призвані на строкову військову службу, а
також призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий
період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з
оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у
зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом.
Здавалось би, всі згадані категорії громадян, щодо яких були
проблемні питання, враховано, адже дію постанови поширено на
«громадян». Проте кошти з держбюджету спрямовуються на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку підприємствам,
установам, організаціям, у яких працювали такі працівники. З
цього випливає, що і надалі не зможуть отримувати компенсацію
середнього заробітку підприємці-роботодавці, працівників яких
мобілізовано чи призвано на військову службу, хоча зміни внесено й до ст. 119 КЗпП (див. вище). Після того, як зміни до ст.
119 кЗпП наберуть чинності, уряду знову слід вносити зміни до
Порядку № 105.
Листом від 12.11.2015 р. № 17211/0/14-15/13 Мінсоцполітики
роз’яснило порядок застосування змін, зазначивши, що «відповідно до законодавства з 08.02.2015 р. зазначеній категорії громадян
(призваним на строкову військову службу — прим. ред.) середній
заробіток на підприємстві зберігався на загальних підставах, а починаючи з 11.06.2015 р., підприємствам, установам, організаціям
здійснюється компенсація цього заробітку за рахунок державного
бюджету». А це вже свідчить про те, що з такими працівниками з
08.02.2015 р. трудовий договір за п. 3 ст. 36 КЗпП не мав припинятися і за ними слід було зберігати середній заробіток.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Нова форма декларації про доходи
Наказ
від 02.10.2015 р. № 859

Затверджено нову форму податкової декларації про майновий
стан і доходи й Інструкцію щодо її заповнення. В новій декларації
скорочено до чотирьох кількість додатків, передбачено порядок
розрахунку військового збору. Наказ набрав чинності 17.11.2015 р.
Подаватиметься декларація, зокрема, за результатами 2015 р. На
тему перерахунку доходів та їх декларування див. статтю на с. 50.

Нова форма авансового звіту
Наказ
від 28.09.2015 р. № 841

Затверджено нову форму Звіту про використання коштів,
виданих на відрядження або під звіт та порядок його складання. Загалом нічого не змінилося — у зв’язку з переданням деяких функцій Мінфіну відбувається перезатвердження форм облікової та звітної документації. Хоча, слід зазначити, що враховуються останні зміни в законодавстві, уточнюються деякі
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показники. Наприклад, у новій формі звіту вказано на необхідність
врахування «натурального» коефіцієнта, поширено його дію на осіб,
які отримували кошти. Наказ набрав чинності 06.11.2015 р. На тему
звітування про отримані під звіт кошти див. статтю на с. 66.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Приклади обчислення середньої зарплати до Порядку № 1266
Наказ від 21.10.2015 р. № 1022

Затверджено Приклади обчислення середньої заробітної плати
(доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Йдеться, нагадаємо, про приклади розрахунку виплат:
— за страхуванням на випадок безробіття;
— за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
— для призначення допомоги по вагітності та пологах, допомоги
по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця.
За попередньої редакції Порядку № 1266 (застосовується за
страховими випадками до 04.07.2015 р.) приклади обчислення середньої заробітної плати наводилися в додатку до цього Порядку,
а затверджуючи нову редакцію, уряд зобов’язав Мінсоцполітики
затвердити їх окремо.
Текст документа — на с. 82 цього номера журналу

Нова форма звітності за ф. № 1-ПА
Наказ від 07.08.2015 р. № 815

Затверджено нову форму звіту за ф. № 1-ПА «Інформація про
кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання,
які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи
в Україні в інших роботодавців» та інструкцію з його заповнення.
На виконання п. 4 частини четвертої ст. 36 Закону України
«Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI такий звіт
подають районним, міським, міськрайонним, районним у містах
органам державної служби зайнятості юридичні особи та фізичні
особи — підприємці, які надають послуги з посередництва у праце
влаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого
виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців не пізніше
15 січня після звітного року.
Новий звіт, на відміну від попереднього, більше деталізований.
Наприклад, якщо раніше вказувалася лише загальна кількість громадян, працевлаштованих шляхом надання послуг із посередництва
у працевлаштуванні за кордон, то тепер цей показник деталізується
в розрізі країн світу, за віковими групами, рівнем освіти, тривалістю
роботи, видами економічної діяльності на останньому місці роботи.
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Відпустки без збереження зарплати та середня зарплата
Для обчислення середньої зарплати за соціальним страхуванням
із розрахункового періоду виключається час, не відпрацьований із
поважних причин, зокрема, час відпусток без збереження заробітної плати. І це, роз’яснюється в листі, стосується всіх відпусток без
збереження заробітної плати, а не тільки тих, що передбачені ст. 25
чи 26 Закону про відпустки.
На думку ФСС з ТВП, викладену в листі від 20.08.2015 р. № 5.232-1359, 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-VІІ
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-VІІІ.
На нашу думку, в роботі слід зважати на позицію Мінсоцполітики, що уповноважене надавати роз’яснення з питань обчислення
середньої зарплати за соціальним страхуванням.

Лист від 14.09.2015 р.
№ 520/18/99-15

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Понижуючий коефіцієнт і штрафні санкції
Лист від 13.08.2015 р.
№ 17147/6/99-99-07-03-03-15

ДФСУ робить висновок про те, що платник ЄСВ може не застосовувати понижуючий коефіцієнт у разі нарахування заробітної
плати (доходів) фізичним особам та/або винагороди за цивільноправовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності
та допомоги по вагітності та пологах, оскільки п. 9(5) розділу VIII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ передбачено
таке право, а не обов’язок платника.
Дозволимо собі не погодитися з таким твердженням. У п. 9(5)
розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ
сказано, що «по 31.12.2015 р. при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам …, розмір єдиного внеску, встановлений …
для платників …, визначених в … ст. 4 цього Закону, застосовується
з понижуючим коефіцієнтом, якщо платником виконуються одночасно такі умови…». Але не сказано, що «може застосовуватися».
Тому вважаємо, що якщо його умови виконуються, то платник ЄСВ
не може відмовитися від застосування понижуючого коефіцієнта.

Донарахування ЄСВ до нової мінімальної зарплати
Лист від 27.10.2015 р.
№ 39474/7/99-99-17-03-01-17

ДФСУ повідомляє, що в разі якщо підприємством за період з
01.09.2015 р. був нарахований ЄСВ, виходячи з мінімальної заробітної плати, що становила 1218 грн, таке підприємство має
донарахувати ЄСВ, виходячи з мінімальної заробітної плати, що
становить із 01.09.2015 р. 1378 грн.
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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 Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Оподаткування ЄСВ додаткових
благ
Чи є об’єктом оподаткування ЄСВ
вартість підвезення пільгового вугілля; безоплатно виданих дров; пального для заправки особистого транспорту
працівників, що використовується для
виробничих потреб (ця вартість оподатковується як додаткове благо ВЗ і ПДФО)?
Не всі доходи, які є об’єктом оподаткування ВЗ і ПДФО, є об’єктом
оподаткування ЄСВ. Але, як правило,
всі доходи, які є об’єктом оподаткування
ЄСВ, є об’єктом оподаткування ВЗ і ПДФО.
Об’єкти оподаткування ВЗ і ПДФО співпадають. Об’єктом оподаткування ВЗ є доходи,
які є об’єктом оподаткування ПДФО, крім
доходів, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.18, 16
5.1.25, 165.1.52 (пп. 1.7 п. 16(1) підрозділу 10
розділу ХХ ПКУ). А об’єктом оподаткування
ПДФО є всі доходи, отримані платником

податку в грошовій і натуральній формах,
навіть якщо вони конкретно не названі серед
об’єктів оподаткування, крім зазначених у
ст. 165 ПКУ (пп. 164.2.20 ПКУ).
Тобто щоб визначитися, чи є той чи інший дохід платника об’єктом оподаткування
ПДФО, достатньо пересвідчитися, що його
немає серед звільнених від оподаткування
у ст. 165 ПКУ.
Об’єктом оподаткування ЄСВ є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають
основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
в т. ч. у натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону про оплату праці, та сума
винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими
договорами. Перелік таких виплат визначається
згідно з Інструкцією зі статистики зарплати.
ЄСВ не нараховується на виплати, включені
у Перелік видів виплат, що здійснюються за
рахунок коштів роботодавців, на які не нарахо-
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вується єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170
(далі — Перелік № 1170), і які не входять до
фонду оплати праці. Тому якщо дохід названо
і він входить у Перелік № 1170 чи в розділ ІІІ
Інструкції зі статистики зарплати, то він однозначно не є об’єктом оподаткування ЄСВ.
Якщо ж дохід прямо «ідентифікувати» не вдається, то щоб визначитися, чи є той чи інший
дохід платника об’єктом оподаткування ЄСВ,
передусім слід визначити, нараховується він
працівнику підприємства чи сторонній особі
(не працівнику).
Якщо дохід нараховується сторонній особі,
то він не може вважатися таким, що входить
до фонду оплати праці, адже це поняття застосовується тільки до працівників (не працівник
підприємства не може отримувати заробітну
плату). Тому далі слід встановити лише, чи
не є такий дохід платою за виконання робіт
(надання послуг) за цивільно-правовими
договорами, яка є об’єктом оподаткування
ЄСВ незалежно від того, нараховується вона
сторонній особі чи працівнику підприємства.

ПРямая телефонная линия

Очевидно, що надані стороннім особам послуги з підвезення вугілля та вартість безоплатно
виданих дров не є об’єктом оподаткування
ЄСВ оскільки вони не є платою за виконання робіт (надання послуг) і не є заробітною
платою таких осіб, бо вони не перебувають
з підприємством у трудових відносинах.
Якщо дохід нараховується працівнику підприємства, то слід встановити, чи входить
такий дохід до переліку виплат, які не включаються до фонду оплати праці (п. 3 Інструкції
зі статистики зарплати) і до Переліку № 1170.
Якщо так, то він не є об’єктом оподаткування
ЄСВ. Якщо ж дохід не входить до п. 3 Інструкції
зі статистики зарплати та/або до Переліку
№ 1170, але має індивідуальний характер, то
такий дохід, як правило, належить до фонду
оплати праці в числі виплат соціального характеру у грошовій і натуральній формах як «інші
виплати, що мають індивідуальний характер»
(пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики зарплати), і
є об’єктом оподаткування ЄСВ. Тому й послуги
з підвезення вугілля та вартість безоплатно виданих дров працівникам, вартість
пального є об’єктом оподаткування ЄСВ.

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

Витрати на відрядження
компенсує приймаюча сторона
Працівника направлено у відрядження за кордон. Зарубіжна компанія бере всі витрати на себе. Чи
можна українському підприємству не
нараховувати середню зарплату, добові
за час відрядження?
Працівникові за час його перебування
у відрядженні слід виплати заробітну
плату, як це передбачено ст. 121 КЗпП.

Адже час відрядження — це робочий час працівника. А от добові, витрати на найм житла
та інші супутні витрати підприємство може
йому не оплачувати, якщо це передбачено
локальними актами з питань відряджень.
Госпрозрахункові підприємства питання
оплати праці своїх працівників вирішують
самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених
законодавством, генеральною та галузевими
(територіальними) угодами (ст. 97 КЗпП і
ст. 15 Закону про оплату праці), як і питання
направлення працівників у відрядження.
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Гарантії працівникам за час відрядження
встановлені ст. 121 КЗпП. Працівникам, які
направляються у службове відрядження,
оплачують виконану роботу відповідно до
умов, визначених трудовим або колективним
договором, і розмір такої оплати не може
бути нижчим від середнього заробітку.

Встановлення різних режимів
роботи

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

на неповний робочий день або кількість днів
у разі переведення на неповний робочий
тиждень. Такий режим роботи може бути
запроваджений на визначений строк або
без обмеження строком про що обов’язково
зазначається в наказі про переведення працівників.
Робота в умовах неповного робочого часу
не тягне за собою жодних обмежень обсягу
трудових прав працівників.

Чи правомірне встановлення роботодавцем різних режимів роботи, зокрема неповного робочого часу, в межах одного структурного
підрозділу?

Оплата святкових днів

Так, правомірне.
Роботодавець має право встановлювати неповний робочий час для
всього підприємства, його структурних
підрозділів або ж для окремих працівників.
Разом із тим він може встановити неповний
робочий час лише якщо на підприємстві
змінюється організація виробництва та
праці. Також необхідна умова дотримання
процедури, передбаченої частиною третьою,
ст. 32 КЗпП, а саме: про зміну істотних
умов праці (встановлення або скасування неповного робочого часу) працівника має бути повідомлено не пізніше ніж
за два місяці.
Якщо ж працівник не згоден на продов
ження роботи в нових умовах, трудовий
договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП.
Неповний робочий час може встановлюватися декількома способами:
• зменшення тривалості щоденної роботи;
• зменшення кількості днів протягом
тижня;
• одночасно зменшення і кількості годин
протягом дня, і кількості днів роботи протягом тижня.
В наказі має бути чітко зазначена кількість годин у разі переведення працівника

Робота у святковий день компенсується працівникам у грошовій
формі в подвійному розмірі (ст. 107
КЗпП). Працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної
або денної ставки понад оклад, якщо робота
у святковий і неробочий день провадилась
у межах місячної норми робочого часу, і в
розмірі подвійної годинної або денної ставки
понад оклад, якщо робота провадилась понад
місячну норму. В такому розмірі оплачуються
години, фактично відпрацьовані у святковий
і неробочий день.
У момент визначення годинної тарифної
ставки для оплати фактично відпрацьованих
годин у святкові, неробочі дні для працівників, які працюють за підсумованим обліком
робочого часу, потрібно місячний оклад
працівника розділити на місячну норму
тривалості робочого часу за місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового
розпорядку для такого працівника.
Для працівників, які працюють за підсумованим обліком робочого часу, години
роботи у святковий або неробочий день,
виконаної в межах установленої їм місячної норми робочого часу, оплачуються в
одинарному розмірі понад оклад і не ви-

Як оплачується робота у святкові
дні за підсумованого обліку робочого часу?
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лучаються з підрахунку надурочних робіт
за обліковий період.
Час, що відпрацьовано понад норму тривалості робочого часу за обліковий період,
вважається надурочним й оплачується згідно
зі ст. 106 КЗпП у подвійному розмірі.
Під час підрахунку надурочних годин
робота у святкові та неробочі дні, проведена
понад установлену на підприємстві норму
робочого часу й оплачена у подвійному розмірі, не враховується.
Таким чином, години, відпрацьовані у
святковий день понад установлену норму
робочого часу, не враховуються до надурочної
роботи й оплачуються в розмірі подвійної
годинної ставки понад оклад.
На цю ж тему див. статтю на с. 36 цього
номера — прим. ред.

Оподаткування ЄСВ страхових
премій на користь працівників
Чи є базою нарахування ЄСВ страхові премії, перераховані на користь працівників за договорами
добровільного медичного та пенсійного
страхування?
Перераховані роботодавцем страхові
премії на користь працівників відповідно до договорів добровільного
медичного та пенсійного страхування не є
базою нарахування ЄСВ.
Базою нарахування ЄСВ для роботодавців
і найманих працівників є сума нарахованої
кожній застрахованій особі заробітної плати
за видами виплат, які включають основну
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в т. ч. у натуральній формі, що визначаються Законом
про оплату праці (п. 1 частини першої ст. 7
Закону про ЄСВ).
За п. 2 розділу ІІ Переліку видів виплат,
що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний
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внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, до
видів виплат, що здійснюються за рахунок
коштів роботодавців, на які не нараховується
ЄСВ, включено платежі на підставі договорів добровільного медичного та пенсійного
страхування працівників і членів їхніх сімей.

Оподаткування вартості
перевезення працівників
Чи оподатковується перевезення
працівників до місця роботи ПДФО,
ВЗ і ЄСВ?
Вартість послуг з перевезення працівників до місця роботи, які не
пов’язані з виконанням ними трудової функції, слід розглядати як додаткове благо згідно з пп. «е» п. 164.2.17 ПКУ, з
урахуванням норм п. 164.5 ПКУ. Тому воно
є об’єктом оподаткування ПДФО та ВЗ.
За п. 7 розділу ІІ Переліку видів виплат,
що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170,
витрати на перевезення працівників до
місця роботи як власним, так і орендованим
транспортом (крім оплати праці водіїв) не
є базою нарахування ЄСВ.
Відповідно до п. 164.2.17 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включається дохід,
отриманий платником як додаткове благо
(крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ),
зокрема у вигляді:
• вартості використання житла, інших
об’єктів матеріального або нематеріального
майна, що належить роботодавцю, наданих
платнику податку в безоплатне користування,
або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання
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зумовлено виконанням платником податку
трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами
колективного договору або відповідно до
закону в установлених ними межах (пп. «а»
пп. 164.2.17 ПКУ);
• вартості безоплатно отриманих товарів
(робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної
ціни, індивідуально призначеної для такого
платника податку, окрім сум, зазначених у
пп. 165.1.53 ПКУ (пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ).
Додаткові блага — це кошти, матеріальні
чи нематеріальні цінності, послуги, інші види
доходу, що виплачуються (надаються платнику)
податковим агентом, якщо такий дохід не є
заробітною платою та не пов’язаний із виконанням обов’язків трудового найму або не є
винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником
податку, крім випадків, прямо передбачених
нормами розділу ІV ПКУ (пп. 14.1.47 ПКУ).
Згідно з п. 164.5 ПКУ під час нарахування
(надання) доходів у будь-якій негрошовій формі
базою оподаткування є вартість такого доходу,
розрахована за звичайними цінами, правила
визначення яких установлено ПКУ, помножена
на так званий натуральний коефіцієнт.
Відповідно до пп. 1.2 п. 16(1) підрозділу 10
розділу ХХ ПКУ об’єктом оподаткування ВЗ
є доходи, визначенні ст. 163 ПКУ, до яких, як
передбачено п. 164.2.17 ПКУ, включається
додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165. ПКУ).
Передбачено, що базою нарахування ЄСВ
для роботодавців і найманих працівників
є сума нарахованої кожній застрахованій
особі заробітної плати за видами виплат, які
включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, в т. ч. у натуральній формі, що визначаються Законом про оплату праці (п. 1
частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ). Витрати на перевезення працівників до місця
роботи власним та арендованим транспортом
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(крім оплати праці водіїв) не включаються
до фонду оплати праці (п. 3.21 Інструкції зі
статистики зарплати).

Уникнення індексації
Чи можна не нараховувати індексацію, якщо у підприємства не вистачає коштів?
Так, можна.
Індексація може замінюватися підвищенням доходів працівників випереджаючим шляхом (п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ
від 17.07.2003 р. № 1078).
Якщо грошові доходи підвищуються випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного
рівня інфляції, базовим місяцем вважається
місяць, у якому було таке підвищення.
Для проведення подальшої індексації чи
підвищення доходів випереджаючим шляхом
ІСЦ обчислюється наростаючим підсумком,
починаючи з наступного за базовим місяцем.
Нарахування індексації чи чергове підвищення грошових доходів випереджаючим
шляхом здійснюється з першого числа місяця,
що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано ІСЦ, на підставі якого нарахована сума
індексації перевищить суму підвищення доходів
випереджаючим шляхом у базовому місяці.

Звільнення працівників у зв’язку
із зміною власника
Змінюється власник підприємства.
Чи можна з цієї підстави звільнити
працівників?
Не можна.
Зміна підпорядкованості підприємства не припиняє дії трудового
договору (частини третя та четверта ст. 36
КЗпП). У разі зміни власника підприємства,
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а також реорганізації підприємства (злиття,
приєднання, поділу, виділення, перетворення)
дія трудового договору працівника продов
жується. Припинення трудового договору з
ініціативи роботодавця можливе лише в разі
скорочення чисельності або штату працівників
(п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП). У такому
випадку трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий
договір до закінчення строку його чинності
можуть бути розірвані роботодавцем.
Та слід зважити на те, що в разі такого
звільнення має бути дотриманий певний
порядок звільнення.
Згідно з нормами ст. 49(2) КЗпП про наступне вивільнення працівників слід персонально
повідомити не пізніше ніж за два місяці.
Разом із тим, роботодавець має запропонувати працівнику іншу роботу на тому ж
підприємстві. У випадку згоди працівника
на переведення на іншу роботу це робиться
за його заявою. Якщо на цьому підприємстві
немає роботи за відповідною професією чи
спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на
тому ж підприємстві, працівник може на
власний розсуд звернутися за допомогою
до Державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.
За нормами ст. 44 КЗпП у випадку звільнення на підставі п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП
працівникові слід виплатити вихідну допомогу.
Детальніше про скорочення працівників
та виплату вихідної допомоги див. журнал
«Заработная плата» № 5–6/2014.

Розрахунки в разі звільнення
Роботодавець під час звільнення не
віддав вчасно працівнику трудову
книжку через незгоду із сумами,
належними йому до виплати. Чи слід
вважати дні затримки видання трудової
книжки вимушеним прогулом із виплатою
середнього заробітку?
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Роботодавець зобов’язаний у день
звільнення провести всі необхідні
остаточні розрахунки з працівником
і видати йому належним чином оформлену трудову книжку у строки, зазначені у
ст. 116 КЗпП (ст. 47 КЗпП).
Під час звільнення працівника всі суми,
що належить йому від підприємства, виплачуються в день звільнення. Якщо працівник
у день звільнення не працював, такі суми
мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим
працівником вимоги про розрахунок. Про
нараховані суми, належні працівникові
під час звільнення, роботодавець повинен
письмово повідомити працівника перед
виплатою таких сум.
У разі спору про розмір сум, належних
працівникові, роботодавець у будь-якому
випадку повинен у зазначений строк виплатити неоспорювану суму (ст. 116 КЗпП).
У разі невиплати з вини роботодавця
належних звільненому працівникові сум
у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП, якщо
немає спору про їх розмір, підприємство
має виплатити працівникові його середній
заробіток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку.
У випадку виникнення спору про розміри
належних звільненому працівникові сум роботодавець повинен сплатити відшкодування,
якщо спір вирішено на користь працівника.
Якщо спір вирішено частково на користь
працівника, то розмір відшкодування за час
затримки визначає орган, який виносить
рішення по суті спору.
Разом із тим п. 4.1 Інструкції про ведення
трудових книжок передбачено, що роботодавець зобов’язаний видати працівникові
його трудову книжку в день звільнення з
унесеним до неї записом про звільнення.
У випадку затримки видання трудової
книжки з вини роботодавця працівникові
сплачується середній заробіток за весь час
вимушеного прогулу.
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В такому разі днем звільнення буде вважатися день видання трудової книжки. Про
новий день звільнення видається наказ і
вноситься запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день
звільнення визнається недійсним у порядку,
визначеному п. 2.10 Інструкції про ведення
трудових книжок.

Оплата вартості семінарів
Чи є об’єктом оподаткування ПДФО
сума коштів, сплачена роботодавцем за участь працівника в семінарі,
конференції?
Участь у семінарах і конференціях
передбачає отримання інформаційно-консультаційних послуг на під-

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ставі укладеного договору з організатором
семінару (конференції).
Якщо запрошено на семінар чи конференцію юридичну особу за умовами договору
інформаційно-консультаційних послуг, інте
реси якої буде представляти працівник, сума,
сплачена юридичною особою за участь, не
буде доходом такого працівника й об’єктом
оподаткування ПДФО.
Якщо ж на семінар чи конференцію запрошено особисто працівника як отримувача
інформаційно-консультаційних послуг, суму,
сплачену юридичною особою, його роботодавцем за участь у заході за працівника,
варто розглядати як дохід, отриманий у
вигляді додаткового блага, що включається
до складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу й оподатковується
за ставками 15 % та/або 20 %.

На запитання відповідає Сергій НАУМОВ,
експерт з питань оподаткування доходів фізичних осіб

«Згортання» доходів у ф. № 1ДФ
Мобілізованому працівнику у
ІІІ кварталі 2015 р. нараховано середній заробіток у розмірі 5000,00
грн, а також отримано компенсацію середнього заробітку цього працівника за ІІ
квартал 2015 р. у розмірі 2000,00 грн. Обидва види доходів мають ознаку «101»,
тільки один — із «плюсом», а другий — із
«мінусом». У ф. № 1 ДФ їх відображати
одним рядком чи двома?
Відповідно до п. 3.2 Порядку заповнен
ня та подання податковими агентами
Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів

України від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок № 4), у графі 3а «Сума нарахованого
доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, нарахований фізичній особі на
підставі ознаки доходу згідно з довідником
ознак доходів, наведеним у додатку до цього
Порядку. Нарахований дохід відображається
повністю, без вирахування ПДФО, ЄСВ, ВЗ
і суми ПСП за її наявності.
У графі 4а «Сума нарахованого податку»
відображається сума ПФДО, нарахованого й
утриманого з доходу, нарахованого платнику
податку згідно із законодавством (п. 3.4 Порядку № 4).
Щодо кожної фізичної особи потрібно
заповнювати стільки рядків, скільки ознак
доходів вона має. Про кожну ознаку доходу
фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов’язковим заповненням
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графи 2 «Податковий номер або серія та
номер паспорта», крім випадків, зазначених
у п. 3.7 і 3.8 Порядку № 4 (там ідеться про
кількаразовий прийом/звільнення з роботи
та різні розміри ПСП).
Таким чином, нарахована мобілізованому
працівнику сума середнього заробітку за
ІІІ квартал і сума сума середнього заробітку
за ІІ квартал, за яку отримано компенсацію
у ІІІ кварталі, відображаються у податковому
розрахунку за ф. № 1 ДФ у ІІІ кварталі однією
сумою («згортаються»).

Утримання зайвих відпускних
у ф. № 1 ДФ
Працівник звільняється. Нарахована сума розрахункових — 200 грн,
утримано ПДФО в розмірі 30 грн
(умовно). В той же час він має повернути
зайво виплачені відпускні в розмірі 500 грн,
ПДФО з яких — 75 грн (умовно). Як заповнити податковий розрахунок ф. № 1ДФ
у такому випадку?
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
щодо кожної фізичної особи потрібно
заповнювати стільки рядків, скільки
ознак доходів вона має. Про кожну
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ознаку доходу фізичної особи потрібно запов
нювати тільки один рядок з обов’язковим
заповненням графи 2 «Податковий номер
або серія та номер паспорта», крім випадків,
зазначених у п. 3.7 і 3.8 Порядку № 4.
Якщо працівнику належать доходи до
виплати (нараховані зі знаком «плюс») та,
одночасно доходи до утримання (скасування нарахування, зі знаком «мінус»), то
такі доходи відображаються у податково
му розрахунку за ф. № 1ДФ однією сумою
(«згортаються»).
В нашому прикладі остаточні розрахунки
з працівником будуть такими:
+ 200зп – 30ПДФО – 500відпускні +
+ 75ПДФО з відпускних = –255 (грн) —
сума до повернення в касу.
Якщо за звітний період у працівника не
було інших нарахувань доходу, то податковий розрахунок за ф. № 1ДФ слід заповнити
таким чином:
• графа 3а «Сума нарахованого доходу» — –300 грн;
• графа 3 «Сума виплаченого доходу» —
–300 грн;
• графа 4а «Сума нарахованого податку» — –45;
• графа 4 «Сума перерахованого податку» — –45.

На ваші запитання відповідає Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Перерахунок зарплати
працівнику, звільненому
30 вересня

приємство донарахувало йому зарплату
за вересень. Чи потрібно здійснювати
перерахунок зарплати такому працівнику?

Працівник підприємства з окладом
1300 грн звільнився 30.09.2015 р.
Тепер, посилаючись на те, що з
01.09.2015 р. було збільшено розмір мінімальної зарплати, він вимагає, щоб під-

Ні, не потрібно.
Розмір мінімальної заробітної плати
з 1218 грн до 1378 грн підвищено з
01.09.2015 р. на підставі Закону України
«Про внесення змін до Закону України
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«Про Державний бюджет України на 2015
рік» від 17.09.2015 р. № 704-VIII (далі —
Закон № 704). В частині другій цього Закону
зазначено, що він набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
Частково, без додатків, які є його невід’ємною
частиною, Закон № 704 було опубліковано
в газеті «Голос України» від 19.09.2015 р.
№ 174, а повністю — в «Офіційному віснику
України» 02.10.2015 р., тому дата набрання
ним чинності — 03.10.2015 р.
Працівник звільнився з підприємства до
набрання чинності Законом № 704. На момент його звільнення мінімальна зарплата в
місячному розмірі становила 1218 грн, отже
оклад працівника (1300 грн) був не нижчим,
ніж установлена мінімальна зарплата. А подальше набрання чинності Законом № 704
вже не може впливати на відносини, що припинилися до дати набрання ним чинності.
Тому працівникові слід пояснити, що розрахунок із ним проводився в день звільнення
відповідно до норм, чинних на той момент,
а зарплату йому не може бути перераховано до нового розміру мінімальної зарплати,
оскільки за ст. 58 Конституції України закони
та інші нормативно-правові акти не мають
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність
особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які
на час їх вчинення не визнавалися законом
як правопорушення. І Конституційний Суд
України в рішенні від 09.02.1999 р. № 1-рп/99
роз’яснив, що цю норму щодо дії нормативноправового акта в часі треба розуміти так, що
вона починається з моменту набрання цим
актом чинності та припиняється з утратою ним
чинності, тобто до події, факту застосовується
той або інший нормативно-правовий акт, під
час дії якого вони настали або мали місце.
Отже підприємство не зобов’язане проводити перерахунок зарплати за вересень
2015 р. з урахуванням нового розміру мінімальної зарплати працівникам, які звільнилися до набрання чинності Законом № 704.
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Коригування, якщо листок
непрацездатності було надано
із запізненням
Працівниця підприємства у вересні
2015 р. подала заяву з проханням
установити їй за сімейними обставинами протягом тижня з 14 до 18 числа
(включно) режим роботи по чотири години в день. Прохання було задоволено
і за вересень 2015 р. працівниця отримала зарплату в меншому розмірі. Але
26.10.2015 р. працівниця надала за ці дні
листок непрацездатності для догляду за
хворою семирічною дитиною, мотивуючи тим, що за ним вона отримає більшу
оплату. Як бути в такому випадку?
Частиною п’ятою ст. 32 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV встановлено, що матеріальне
забезпечення, передбачене цим Законом,
виплачується, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше 12 календарних
місяців із дня відновлення працездатності,
встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами тощо.
В свою чергу, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в
листі від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92 роз’яснив,
що для випадків тимчасової непрацездатності
12-місячний період відлічується від першого числа місяця, наступного за тим, у якому
настало відновлення працездатності.
Отже, в цьому випадку працівниця має
право подати листок непрацездатності й
отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності. Але в той же час комісії із соціального страхування варто перевірити, чи
працівниця з 14 до 18 числа справді хворіла
чи ходила на роботу.
Якщо це був страховий випадок, то потрібно провести низку коригувань. Передусім
працівниця має написати пояснювальну
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записку, на підставі якої буде видано наказ
по підприємству щодо внесення уточнень до
табеля за вересень 2015 р. Тобто в табелі робочі
дні працівниці з 14 до 19 вересня (включно)
слід замінити на дні непрацездатності.
Потім слід відкоригувати зайво нараховану зарплату за період відпустки працівниці для догляду за хворою дитиною. В
бухгалтерському обліку таке коригування
проводиться методом «сторно» на підставі
бухгалтерської довідки. Оплата за листком
непрацездатності нараховується в місяці
його подання, в нашому випадку — в жовтні
2015 р. Тому потрібно провести перерахунок
ПДФО, ВЗ і ЄСВ.
В таблиці 6 додатка 4 звітності з ЄСВ
суму надлишково нарахованої зарплати
слід відобразити з від’ємним значенням, а
також відобразити суму оплати листка непрацездатності.
Якщо підприємство вже подало податковий розрахунку за ф. № 1ДФ за ІІІ квартал
2015 р., слід подати або новий звітний розрахунок (до граничного строку подання
ф. № 1ДФ), або уточнюючий розрахунок
(після спливу граничного строку подання
цієї форми).
Порядок заповнення нового звітного й
уточнюючого розрахунків є однаковим:
• в розділі І — рядок з інформацією, яку
потрібно виключити, вказується з ознакою «1», а з інформацією, яку потрібно ввести, — з ознакою «0»;
• в розділі ІІ — в рядку «Військовий збір —
виключення» потрібно повторити всі графи
помилкового рядка, а в рядку «Військовий
збір» — відобразити правильну інформацію.

Документальне оформлення
відрядження членів наглядової
ради
Директор товариства повідомив
бухгалтерію, що він їде у відрядження разом із членами наглядової ради
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товариства. Які документи слід оформити
для відрядження таких осіб?
Господарською діяльністю товариства
управляють його органи та посадові
особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від
виду товариства, а у випадках, передбачених
законодавством, — учасники товариства
(ст. 89 Господарського кодексу України). До
посадових осіб товариства належать голова
та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, голова та члени наглядової
(спостережної) ради, за її наявності.
Оскільки зазначені особи є членами керівних органів товариства, їх дозволено
направляти у відрядження від імені товарис
тва, виплачувати їм добові та компенсувати
витрати, понесені в зв’язку з відрядженням.
Порядок оформлення відрядження членів
керівних органів товариства такий же, як і
порядок направлення у службові відрядження інших правників. Так, має бути наказ
керівника товариства про направлення у
відрядження таких осіб, а після поїздки вони
мають оформити Звіт про використання кош
тів, виданих на відрядження або під звіт, за
формою, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 28.09.2015 р. № 841, і
додати до нього документи, що підтверджують витрати на проїзд, проживання тощо.

Чи може демобілізований
працівник піти у відпустку
Працівник був мобілізований
23.07.2014 р, а демобілізований —
30.07.2015 р. Чи має він право взяти
невикористану відпустку за 2014 р.?
Так, демобілізований працівник має
право використати відпустки, що
накопилися в нього за час військової
служби, оскільки він весь цей період залишався найманим працівником. І хоча він
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фактично не працював, за ним зберігалося
місце роботи та середній заробіток. А згідно з п. 2 частини першої ст. 9 Закону про
відпустки цей час входить до стажу, що дає
право на щорічну відпустку.
За п. 7 Порядку обчислення середньої
зарплати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100),
виплати за час відпусток нараховуються шляхом ділення сумарного заробітку за останні
перед настанням відпустки 12 календарних
місяців на кількість календарних днів року
(за винятком святкових і неробочих днів,
установлених законодавством), після чого
одержаний результат множиться на кількість
календарних днів відпустки, що належить
працівнику.
Отже, якщо демобілізований працівник
до відпустки встиг попрацювати, то в розрахунковому періоді будуть враховуватися виплати у вигляді заробітної плати (за
період роботи) та середнього заробітку за
період військової служби, що підтверджує і
Міністерство соціальної політики України
в листі від 22.06.2015 р. № 802/13/84-15

Облік сум компенсації за
невикористану відпустку
Працівника прийнято на роботу
в порядку переведення з іншого
підприємства. За його бажанням
на рахунок нового підприємства-роботодавця була перерахована компенсація за
невикористані дні відпустки. До якого виду
виплат належать такі кошти та як їх обліковувати? Чи включати їх до розрахунку
середнього заробітку під час обчислення
допомоги по тимчасовій непрацездатності
та відпускних?
Якщо працівник звільняється без
переведення на інше підприємство
й отримує компенсацію за невикористані дні відпустки, то нарахована
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сума компенсації належить до додаткової
заробітної плати як оплата за невідпрацьований час відповідно до пп. 2.2.12 Інструкції
зі статистики зарплати.
Якщо працівник звільняється з одного
підприємства в зв’язку з переведенням на
інше, за його бажанням зазначена компенсація перераховується на рахунок «нового»
підприємства. Але Інструкцією зі статистики
зарплати не передбачено, що такі кошти
належать до фонду оплати праці.
Ні Порядок № 100, ні 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,
не містять жодних умов чи застережень
щодо обчислення середньої зарплати працівникам, переведеним на роботу на інше
підприємство, з урахуванням сум компенсації
за невикористану на попередньому місці
роботи відпустку. Середня заробітна плата
таким працівникам має розраховуватися в
загальному порядку: виходячи із зарплати,
нарахованої за новим місцем роботи, що
підтверджує і Міністерство соціальної політики України в листі від 22.02.2008 р.
№ 33/13/116-08.
Підприємства практикують ще два способи оплати часу відпусток переведеним
працівникам. Один із них передбачає, що
дні відпустки, не використані за попереднім
місцем роботи, оплачуються за рахунок
коштів, отриманих новим роботодавцем
як компенсація часу невикористаних відпусток із попереднього місця роботи, а
решту — за середньою зарплатою за новим місцем роботи. Другий — що за новим місцем роботи сума відпускних за всі
дні відпустки визначається із зарплати за
новим місцем роботи, але з такого розрахунку оплачується тільки різниця між
нарахованою сумою та сумою отриманої
компенсації. (Детально це питання роз-
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глянуто у спецвипуску «Відпустки: облік
та оплата» № 3/2014, с. 34 — прим. ред.)
Залежно від того, який спосіб оплати
відпусток обрало підприємство і слід обліковувати суми отриманої компенсації. Якщо
новий роботодавець оплачує відпускні за
рахунок отриманої компенсації, то її можна обліковувати на субрахунку 484 «Інші
кошти цільового фінансування і цільових
надходжень».

Зміна розміру добових
Чи змінюється розмір добових у
зв’язку зі збільшенням з 01.09.2015 р.
розміру мінімальної зарплати?
Ні, не змінюється.
До оподатковуваного доходу не включаються витрати на відрядження, не
підтверджені документально, на харчування та
фінансування інших власних потреб фізичної
особи (добові витрати), понесені у зв’язку з
таким відрядженням в Україні, але не більш як
0,2 розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)
року, в розрахунку за кожен календарний
день такого відрядження, а для відряджень за
кордон — не вище 0,75 розміру мінімальної
зарплати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року (пп. 170.9.1 ПКУ).
Сума добових витрат на відрядження понад
ці норми включається до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника
та відображається в розрахунку за ф. №1-ДФ
як додаткове благо з ознакою доходу 126.

Надання відпустки за майбутній
період
Працівник звернувся до керівництва
підприємства з проханням надати
йому відпустку за майбутній період.
Чи не вважатиметься порушенням законодавства задоволення його прохання?

ПРямая телефонная линия

Порядок та умови надання щорічних
відпусток установлені ст.79 КЗпП.
Так, право на відпустку в перший рік
роботи за загальним правилом виникає у
працівника після закінчення шестимісячного
періоду безперервної роботи на підприємстві.
Щорічні відпустки за другий і наступний роки
можуть бути надані працівнику в будь-який
час робочого року.
Відлік кожного нового робочого року
починається з дати прийняття працівника
на роботу. Тобто ця дата розділяє минулий
і майбутній роки роботи, за кожен із яких
працівник має право на щорічну відпустку.
Якщо враховувати те, що щорічну відпустку можна надати працівнику в будь-який час
робочого року, то її можна оформити одразу з
перших днів нового робочого року. Права працівника в цьому випадку не будуть порушені,
тому відповідальність роботодавця не настає.

Подання звіту про середню
зарплату
Звіт про фактичні витрати на виплату
середньої зарплати мобілізованим
працівникам слід подавати до органу
соціального захисту за місцем реєстрації
чи за місцем фактичного розташування?
Відповідно до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку
працівників, призваних на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, затвердженого постановою КМУ від
04.03.2015 р. № 105, підприємство подає щомісяця до 15 числа органу соціального захисту
населення звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам згідно
з додатком 1 до цього Порядку, погоджений
районним (міським) військовим комісаріатом,
структурним підрозділам соціального захисту
населення, на підставі району (міста), де зареєстровано підприємство.
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Заполнение
отчетности по ЕСВ

Журналом «Заработная плата» запроваджено серію вебінарів. Цього разу наша зустріч була
присвячена темі заповнення звітності з ЄСВ. Публікуємо відповіді на найпоширеніші запитання, які було поставлено під час вебінару. Вебінар проводила Галина Казначей, науковий редактор журналу «Заработная плата»

В таблиці 6 звітності з ЄСВ не запов
нена кількість днів перебування
у трудових відносинах у зв’язку з
тим, що у працівника не було нарахувань
у поточному місяці (перебував у відпустці,
оплата за яку нарахована у попередньому
періоді). Як це виправити?

• титульний аркуш (перелік таблиць
звіту) з позначкою «початкова»;
• таблиця 6 із позначкою «початкова» за
звітний період, яка містить правильні дані
за кожною застрахованою особою.
Таблиці 1–4 звітності з ЄСВ не формуються
та не подаються.

Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблиці 6
звітності з ЄСВ, подаються тільки
скасовуючі документи щодо виявлення недостовірних відомостей про застраховану
особу.
Якщо потрібно змінити відомості, зазначені в таблиці 6 звітності з ЄСВ, подаються:
• титульний аркуш (перелік таблиць
звіту) з позначкою «скасовуюча»;
• таблиця 6 із позначкою «скасовуюча» за
звітний період, яка містить помилкові дані
за кожною застрахованою особою;

Як правильно заповнювати звіт з
ЄСВ, якщо працівник двічі прий
нятий на різні посади на підприємство за сумісництвом? Двома рядками
чи одним? Основне місце роботи — на
іншому підприємстві.
Якщо працівник протягом звітного
періоду працював у страхувальника (роботодавця) за трудовим договором за основним місцем роботи та за
сумісництвом, то в таблиці 6 звітності з ЄСВ
інформація щодо нього відображається одним рядком, а в графі 22 «Ознака наявності
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трудової книжки» зазначається «1 — так».
Якщо працівник протягом звітного періоду звільнився з основного місця роботи та
перейшов на роботу за сумісництвом (або
навпаки) в одного страхувальника (роботодавця), то в таблиці 6 звітності з ЄСВ за
такою особою інформація відображається
одним рядком, а саме:
• якщо на кінець місяця він працює за
основним місцем працевлаштування, в графі 22 «Ознака наявності трудової книжки»
зазначається «1 — так»;
• якщо на кінець місяця він працює за
сумісництвом, в графі 22 «Ознака наявності
трудової книжки» зазначається «0 — ні».
Якщо працівник протягом звітного періоду
працював у страхувальника (роботодавця)
одночасно за двома посадами за сумісниц
твом, у таблиці 6 звітності з ЄСВ інформація
щодо нього відображається одним рядком,
а в графі 22 «Ознака наявності трудової
книжки» зазначається «0 — ні».

помилки, допущеної в попередніх періодах,
крім донарахування (зменшення) внаслідок
збільшення (зменшення) класу професійного ризику виробництва (тобто ставки
ЄСВ), застосовуються коди типу нарахувань,
передбачені п. 9 розділу IV Порядку № 435.
Якщо страхувальник (роботодавець) забув
нарахувати чи зайво нарахував працівнику
дохід (премію, зарплату, відпускні тощо) у
попередніх періодах (що потягло за собою
завищення/заниження суми ЄСВ), такі помилки слід виправляти у поточному звітному
періоді. Помилкова сума «згортається» з
доходом працівника звітного місяця й оподатковується ЄСВ у звітному місяці.

Як відображати у звітності з ЄСВ
коригування заробітної плати за
минулий період? У Порядку № 435
сказано, що окремим рядком виділяються
лише допомога по тимчасовій непраце
здатності та відпускні поточного місяця або
уточнення робочого часу після хвороби. А
всі інші зміни мають включатися до рядка
з відображенням до зарплати за звітний
місяць. У той же час деякі інспектори ПФУ
змушують розподіляти всі перерахунки
за місяцями.

Постановою КМУ від 13.03.2015 р.
№ 153 затверджено Порядок компенсації роботодавцям частини витрат,
пов’язаних із сплатою єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі — Порядок № 153). Пунктом 2 Порядку № 153 визначено, що його
дія поширюється на роботодавців (суб’єктів
господарювання), які, починаючи з 2013 р. :
• створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом
укладення трудового договору;
• протягом 12 календарних місяців із
дня укладення трудового договору з особою,
працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця виплачують їй заробітну плату в розмірі
не менше трьох мінімальних заробітних плат.
Якщо роботодавець забезпечив дотримання вимог, передбачених цим пунктом, він
отримує право на компенсацію фактичних
витрат у розмірі 50 % суми нарахованого
ЄСВ протягом наступних 12 календарних

У п .5 розділу V Порядку формування
та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435),
сказано, що якщо страхувальник донараховує
або зменшує ЄСВ у зв’язку з виправленням

До категорії громадян, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належить молодь,
яка закінчила навчання і вперше приймається на роботу. Протягом якого часу їх
відображати у звітності з ЄСВ?
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місяців за умови збереження рівня заробітної
плати в розмірі не менше трьох мінімальних
заробітних плат у місяці сплати ЄСВ за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.
В разі зменшення штатної чисельності
працівників і фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.
Тому відмітку в таблиці 6 звітності з ЄСВ
роботодавці повинні проставляти протягом двох років. Ця відмітка потрібна для
контролю органами ПФУ наявності такого
робочого місця та, як наслідок, компенсації
роботодавцям сум ЄСВ на умовах, визначених Порядком № 153.
Таким чином, реквізит 24 «Ознака нового
робочого місця» в разі працевлаштування особи на нове робоче місце має заповнюватися
протягом двох років шляхом проставляння
позначки «1»
Як відобразити мобілізованих працівників у звіті?
Мобілізованих працівників у таблиці
6 звітності з ЄСВ слід відображати з
кодом застрахованої особи «47» або
«48» за таких умов:
• «47» — працівники — громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України) й
особи без громадянства, які працюють на
підприємствах, в установах та організаціях,
в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці
другому п. 1 частини першої ст. 4 Закону
про ЄСВ; у фізичних осіб — підприємців на
умовах трудового договору (контракту) або
на інших умовах, передбачених законодавством; у фізичних осіб, які забезпечують себе
роботою самостійно, та в інших фізичних осіб
на умовах трудового договору (контракту) на
підставі Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення проведення мобілізації» від

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

27.03.2014 р. № 1169-VII. Базою нарахування
ЄСВ для них є сума нарахованої середньої заробітної плати, ЄСВ нараховується на заробітну
плату застрахованої особи страхувальником
відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76–49,70 %, до якого
віднесено платника ЄСВ, та утримується із заробітної плати застрахованої особи в розмірі
3,6 %; код «47» застосовується, якщо особа
мобілізована та платник нараховує середню
заробітну плату і проводить нарахування та
утримання, хоча законом вони звільняються
від сплати ЄСВ.
• «48» — особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, яких призвали на військові збори та/або мобілізували
з 01.04.2014 р. згідно із Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення проведення
мобілізації». від 27.03.2014 р. № 1169-VII.
Базою нарахування є виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період. ЄСВ не нараховується та
не утримується.
Підприємство протягом року змінило
місцезнаходження. До якого фіскального органу слід подавати звіт з ЄСВ?
Відповідно до п. 7 розділу ІІІ Порядку
№ 435, якщо страхувальник, зазначений у п. 1.2.4 цього розділу (роботодавці, підприємці, особи, які провадять
незалежну професійну діяльність) у звітному
періоді змінює місцезнаходження або місце реєстрації, або місце проживання (поза
межами територіального обслуговування
фіскального органу, в якому він перебував на
обліку), звіт за цей звітний період (із першого
до останнього календарного числа звітного
періоду) подається до фіскального органу за
новим місцем взяття на облік.
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Сегодня в рубрике:
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Ответственность по ст. 265
КЗоТ: больничные
и «декретные»
c. 23

Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Відповідальність
за ст. 265 КЗпП:
лікарняні
та «декретні»
Нова редакція ст. 265 КЗпП передбачає відповідальність за
«порушення встановлених строків виплати … інших виплат,
передбачених законодавством про працю». З’ясуємо, чи застосовується відповідальність за порушення строків виплати
допомог із Фонду соціального страхування
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З

аконом 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 було викладено в новій редакції
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105) і ст. 265
КЗпП. Замість невиразного змісту «особи,
винні в порушенні законодавства про працю,
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством», вона тепер містить і перелік
порушень законодавства про працю, і визначає
конкретну відповідальність за ці порушення,
і назву органів, які мають право накладати
стягнення у вигляді штрафу.
Розглянемо, чи поширюється відповідальність, передбачена ст. 265 КЗпП, на
порушення строків виплати допомоги по
тимчасовій непрацездатності та допомоги
по вагітності та пологах.

Відповідальність за ст. 265 КЗпП
Частина друга ст. 265 КЗпП містить чотири абзаци з переліком випадків порушення
трудового законодавства, наслідком яких є
штраф, а саме:
• допуск працівника без оформлення
трудового договору, виплата заробітної
плати без нарахування та сплати ЄСВ і податків, оформлення працівника на неповний
робочий день у разі фактичного виконання
працівником роботи повний робочий день;
• порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших
виплат, передбачених законодавством про
працю, більш як за місяць, виплата їх не в
повному обсязі;
• недотримання мінімальних державних
гарантій в оплаті праці;
• порушення інших вимог трудового законодавства, крім перелічених вище.
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Ми розглянемо лише три останні випадки
порушень.

Порушення встановлених строків
виплат, виплата їх не в повному
обсязі
Виплата матеріального забезпечення
на випадок тимчасової непрацездатності
належить до інших виплат, передбачених
законодавством про працю.
Право людини на соціальний захист,
що включає право на її забезпечення в разі
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, передбачається та захищається
законом, насамперед Конституцією України.
Принцип соціального захисту громадян
втілений також у ратифікованих Україною
міжнародних актах.
Відповідно до ст. 253 КЗпП особи, які
перебувають у трудових відносинах, підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню.
Преамбула Закону № 1105 вказує на те,
що цей Закон визначає гарантії працюючих
громадян щодо їх соціального захисту у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та визначає, які виплати отримує працюючий
громадянин у сфері загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Одним із видів загальнообов’язкового
державного соціального страхування є страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності. Повний перелік страхових
випадків, із настанням яких надається матеріальне забезпечення та соціальні послуги,
наведений у ст. 20 Закону № 1105.
Статтею 32 Закону № 1105 визначені
строки розгляду документів для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності
та строки виплати цього матеріального забезпечення.
Так, відповідно до частини другої ст. 32
Закону № 1105 допомога по тимчасовій
непрацездатності, допомога по вагітності
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та пологах виплачуються застрахованим
особам, які працюють на умовах трудового
договору (контракту), в найближчий після
дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
І коли роботодавець несвоєчасно виплачує
допомогу по тимчасовій непрацездатності,
пояснюючи це тим, що кошти затримуються
Фондом соціального страхування, такі дії
вважаються неправомірними та підпадають
під відповідальність, зазначену у ст. 265 КЗпП.
Законодавством не передбачено перенесення строків виплати матеріального забезпечення чи його виплата не в повному обсязі,
якщо матеріальне забезпечення своєчасно не
надійшло від Фонду соціального страхування
чи з інших підстав. А Закон № 1105 чітко
визначає, що роботодавець зобов’язаний
виплатити матеріальне забезпечення в найближчий день після його призначення.
Але зауважимо, що відповідальність за це
порушення в розмірі мінімальної заробітної
плати можливо застосувати до роботодавця
за несвоєчасну виплату матеріального забезпечення на випадок тимчасової непрацездатності, якщо строк порушено більше
ніж на місяць або за умови, що матеріальне
забезпечення виплачено не в повному обсязі.

Недотримання мінімальних
державних гарантій в оплаті
праці
Мінімальна заробітна плата є державною
соціальною гарантією, обов’язковою для
підприємств, установ, організацій усіх форм
власності та фізичних осіб. Механізм установлення та перегляду розміру мінімальної
заробітної плати визначений ст. 10 Закону
про оплату праці. Але не лише мінімальна
заробітна плата є мінімальною державною
гарантією.
Стаття 8 Закону про оплату праці визначає, що держава регулює оплату праці
працівників підприємств усіх форм власності
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шляхом установлення розміру мінімальної
заробітної плати та інших державних норм
і гарантій. А вже перелік державних норм
і гарантій щодо оплати праці та порядок їх
застосування визначено ст. 12 Закону про
оплату праці. І хоча цей перелік значний,
але не вичерпний, оскільки завершується
посиланням на гарантії та компенсації працівникам, передбачені іншими актами законодавства України. Тому будь-які гарантії
та компенсації працівникам, передбачені
іншими законодавчими актами, також є
державними гарантіями та захищаються
цією нормою.
Отже, до мінімальних державних гарантій
в оплаті праці належать не тільки дотримання роботодавцем виплати мінімального
розміру заробітної плати, доплата за роботу
вночі, у вихідні чи святкові дні, але й виплата матеріального забезпечення на випадок
тимчасової непрацездатності.
Тому якщо роботодавець не виплачує
матеріальне забезпечення за листком непрацездатності, не бере його до розгляду та
не проводить нарахування, такий роботодавець порушує мінімальні державні гарантії
в оплаті праці, що може мати наслідком
накладення штрафу в 10-кратному розмірі
мінімальної заробітної плати.

Порушення інших вимог
трудового законодавства
Норма ст. 265 КЗпП щодо «порушення
інших вимог трудового законодавства» має
широке значення та застосування, а тому
будь-яке недотримання роботодавцем вимог
трудового законодавства може тягти за собою
накладення штрафу в розмірі мінімальної
заробітної плати.
Так, якщо роботодавцем порушено строки виплати матеріального забезпечення
на випадок тимчасової непрацездатності,
але менш як за місяць, то все одно це вважатиметься порушенням строків виплати,
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хай і незначним. Тобто штраф може бути
не 10 мінімальних зарплат, а одна, але все
ж таки буде.
До інших вимог трудового законодавства
можна віднести не лише виплати матеріального забезпечення на випадок тимчасової
непрацездатності, але й усі вимоги, передбачені трудовим законодавством: від гарантій
працівнику під час укладення трудового
договору, дотримання норми тривалості
робочого часу до гарантії працюючим жінкам і молоді тощо.
Тому роботодавець має неухильно дотримуватись усіх норм і гарантій працівникам,
передбачених трудовим законодавством, і
не лише в частині оплати часу тимчасової
непрацездатності, щоб уникнути застосування штрафу.
Відповідальність, передбачена ст. 265
КЗпП, належить до фінансової, її розмір
залежить від мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент виявлення
порушення, та не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених
главою 27 Господарського кодексу України,
що виключає застосування строків давності.
Але наявність такого виду відповідальності, що застосовується до роботодавців як
суб’єктів господарювання, не скасовує адміністративної відповідальності їхніх посадових
осіб, зазначеної у ст. 41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.

Чи можна уникнути
відповідальності
Як можна бачити з вищенаведеного,
ст. 265 КЗпП не ставить у залежність виплату
роботодавцем допомоги із соціального страхування від надходження коштів із Фонду.
Тому за формальними ознаками роботодавця можна притягти до відповідальності. Та
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все ж зробимо застереження та проведемо
аналогії.
Статтею 116 КЗпП встановлено, що в
разі звільнення працівника всі суми, що належать йому від роботодавця, виплачуються
в день звільнення. За затримку розрахунку
роботодавець має виплатити працівнику
середню зарплату за кожен день затримки
розрахунку (ст. 117 КЗпП). А якщо в складі
«сум, що належать йому» — допомога із соціального страхування? Це питання стало
предметом розгляду в листі Міністерства
соціальної політики України від 03.12.2013 р.
№ 1347/13/84-13.
У листі зазначається, що ст. 116 КЗпП
визначено, що «в день звільнення працівникові мають виплатити суми, належні йому
від підприємства, установи, організації,
а саме: має бути видана заробітна плата,
включаючи оплату праці за останній день
роботи (в т. ч. оплата перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком не виробництві),
відпускні за невикористані дні відпустки. Оскільки суми матеріального забезпечення з шостого дня тимчасової непраце
здатності застрахована особа отримує від
ФСС з ТВП і за рахунок коштів ФСС з ТВП,
то в цьому випадку порушення ст. 116 КЗпП
відсутнє».
Працівники, не отримуючи вчасно допомоги із соціального страхування, можуть
скаржитися до держорганів, які, розглядаючи
скарги по суті, мають встановити, в результаті яких саме (законних чи протиправних)
і чиїх дій (бездіяльності) або яких обставин
виникло порушення.
Тому не будемо робити однозначних
висновків на користь тієї чи іншої сторони
можливого конфлікту. Пам’ятаймо лише
про те, що закон достатньо захищає права
працівників.

Сегодня в рубрике:

Дополнительный отпуск
работникам,
имеющим детей

c. 27

Ірина ПІСОЦЬКА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Додаткова

відпустка
працівникам,
які мають дітей
Для працівників, які мають дітей або повнолітню дитину —
інваліда з дитинства підгрупи А групи I, держава встановила
певні пільги та гарантії. Однією з яких є право на соціальну
додаткову відпустку. Розглянемо порядок і підстави надання
додаткової відпустки працівникам, які мають дітей
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Хто має право на додаткову
відпустку на дітей
Право працівників на додаткову оплачувану відпустку на дітей визначено в ст. 182(1),
186(1) КЗпП і ст. 19 Закону про відпустки.
Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4
Закону про відпустки додаткова відпустка
працівникам, які мають дітей або повнолітню
дитину — інваліда з дитинства підгрупи А
групи I, є соціальною відпусткою. Її надання
передбачено як за основним місцем роботи,
так і за місцем роботи за сумісництвом.
Право на додаткову відпустку на дітей
мають такі категорії працівників (ст. 19
Закону про відпустки):
• жінка, яка має двох або більше дітей
віком до 15 років;
• жінка, яка має дитину-інваліда віком
до 18 років;
• жінка, яка усиновила дитину віком до
18 років;
• мати інваліда з дитинства підгрупи А
групи I віком до 18 років;
• одинока мати дитини віком до 18 років;
• батько, який виховує дитину віком до
18 років без матері (в т. ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі);
• батько інваліда з дитинства підгрупи А
групи I віком до 18 років, який виховує його
без матері (в т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
• особа, яка взяла під опіку дитину віком
до 14 років;
• особа, яка взяла під опіку дитину — інваліда з дитинства підгрупи А групи I віком
до 18 років;
• особа, яка визначена в установленому
порядку як піклувальник дитини віком від
14 до 18 років;
• один із прийомних батьків дитини віком до 18 років.
Основним критерієм надання таких відпусток є фактичне виконання трудових
обов’язків указаними особами. Тобто вони
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мають право на додатковий відпочинок
лише за умови, що працюють.
Наприклад, якщо жінка, яка має двох
дітей 2011 та 2015 р. н., перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та
не працює, то в цей час відпустка на дітей їй
не надається. Отримати додатковий відпочинок вона зможе тільки після того як стане
до виконання своїх трудових обов’язків (лист
Міністерства соціальної політики України
від 20.10.2011 р. № 307/13/133-11).

Тривалість додаткової відпустки
на дітей
Додаткова відпустка на дітей триває
10 календарних днів (ст. 19 Закону про відпустки, ст. 73, 182(1) КЗпП). За наявності
кількох підстав для надання цієї відпустки її
загальна тривалість не може перевищувати
17 календарних днів. Треба враховувати
окремо кожну з таких підстав. Іншими словами, одну і ту ж дитину можна враховувати
в разі визначення різних підстав для надання додаткової відпустки на дітей (листи
До відома
Одинокою матір’ю вважається:
• жінка, яка не перебуває у
шлюбі й у свідоцтві про народження
дитини якої немає запису про
батька дитини або запис про батька
зроблено в установленому порядку
за вказівкою матері;
• вдова;
• жінка, яка виховує дитину
без батька (в т. ч. розлучена жінка,
яка виховує дитину без батька,
незважаючи на факт отримання
аліментів), і жінка, яка вийшла заміж,
але її дитина не всиновлена новим
чоловіком.
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Міністерства праці та соціальної політики
України від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13,
від 21.07.2010 р. № 215/13/116-10).
Наприклад, одинока мати, в якої є дитина-інвалід, має право на додаткову відпустку за двома підставами: як жінка, яка
має дитину-інваліда, та як одинока мати.
Така відпустка триватиме 17 календарних
днів. У цьому випадку дитина бере участь
у визначенні підстав для надання додаткової відпустки на дітей двічі. Якщо одинока
мати виховує здорову дитину (не дитинуінваліда), соціальна відпустка надається за
однією підставою на 10 календарних днів.
Якщо самотня мати виховує двох дітей віком

до 15 років, додаткова відпустка надається
їй за двома підставами (17 календарних
днів): як жінці, яка має двох дітей віком до
15 років, та як одинокій матері.
Якщо ж одинока мати виховує двох дітей
віком, припустимо, 13 і 17 років, вона матиме право на додаткову відпустку на дітей
тільки з однієї підстави. Оскільки одному з
дітей працівниці вже 17 років, вона втратила
право на соціальну додаткову відпустку як
«жінка, яка має двох дітей віком до 15 років»
і має право на додаткову відпустку на дітей
тільки за однією підставою — як одинока
мати. Тривалість такої відпустки — 10 календарних днів.

Таблиця 1. Тривалість додаткової відпустки на дітей за період із 1997 р. до 2015 р.
Категорія осіб, які мають право на відпустку
особа, яка взяла під опіку
дитину — інваліда з дитинства
підгрупи А рупи I

мати інваліда з дитинства
підгрупи А групи I або батко,
який виховує його без матері

один із прийомних батьків

одинока мати

батько, який виховує дитину
без матері

піклувальник дитини

особа, яка взяла дитину віком
до 14 років під опіку

жінка, яка усиновила дитину

мати дитини-інваліда

Рік, за який
надається
відпустка

мати двох або більше дітей

Тривалість відпустки

1997–2002

п’ять календарних днів без урахування
вихідних

2003

сім (14 — за наявності декількох підстав)
календарних днів без урахування святкових
і неробочих днів

2004–2009

сім (14 — за наявності декількох підстав)
календарних днів без урахування святкових і
неробочих днів

2010–2014

10 (17 — за наявності декількох підстав) календарних днів
без урахування святкових і неробочих днів

2015

11 (17 — за наявності декількох підстав) календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів

29

30
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Звертаємо увагу на те, що у випадку надання невикористаної додаткової відпустки
на дітей за роки, які передують 2015 р.,
її тривалість має визначатися нормами
законодавства, чинними в той час (див.
таблицю 1, с. 29).

додаткову соціальну відпустку працівникам,
які мають дітей. Тому якщо працівник, який
має право на соціальну відпустку, з якихось
причин не скористався цим правом у році
досягнення дитиною певного віку або ж за
кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку, а в разі звільнення,
незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані
дні відпусток відповідно до ст. 24 Закону про
відпустки. На це звертає увагу і Міністерство
праці та соціальної політики України в листі
від 25.08.2005 р. № 36-455.
Оскільки додаткова відпустка на дітей є
соціальною, то відкликання з неї не передбачено (ст. 12 Закону про відпустки).
Працівник за новим місцем роботи матиме
право на додаткову «дитячу» відпустку в поточному календарному році, тільки якщо до
цього ніде не працював (лист Міністерства
праці та соціальної політики України від
03.03.2007 р. № 58/06/186-07).

Порядок надання відпустки
Додаткові відпустки на дітей надаються
понад тривалість щорічних відпусток, установлених законодавством, і переносяться на
інший період або продовжуються в порядку,
визначеному ст. 11 Закону про відпустки.
Така відпустка не є щорічною, тому може
надаватися в будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого
часу і дати народження дитини — до чи після.
Наприклад, якщо працівниця має двох
дітей, одній з яких у лютому 2015 р. виповнилось 15 років, а іншій — в жовтні
2015 р. — сім, то за 2015 р. вона має право
використати додаткову відпустку повної
тривалості (10 к. дн.) як до дня народження
дитини, так і після нього.
А це означає, що працівник може взяти
таку відпустку повної тривалості і до закінчення шестимісячного терміну роботи на
підприємстві (лист Міністерства праці та
соціальної політики України від 21.07.2008 р.
№ 187/13/116-08).
Законодавством не передбачено строку
давності, після якого втрачається право на

Документи, необхідні для надання
соціальної відпустки
Перелік документів, які обо’язково необхідно надати для отримання додаткової відпустки на дітей, наведено в таблиці 2 (с. 31).
Зауважимо, що законодавством не передбачено переліку документів, які слід
надати жінці, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової соціальної

ПРИКЛАД

Розрахунок компенсації за невикористані дні додаткової відпустки на дітей
Працівник із 2009 р. до 2011 р. мав право на додаткову відпустку як батько, який
виховував дитину віком до 18 років без матері (через тривале перебування матері в
лікувальному закладі), однак ним не користувався. У вересні 2015 р. він звільняється.
Під час проведення кінцевого розрахунку такому працівнику треба нарахувати компенсацію за 27 невикористаних днів додаткової відпустки: 7 к. дн. + (10 к. дн. 2 роки).
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відпустки. Для підтвердження права на додатковий відпочинок у цьому випадку жінка

може надати будь-який офіційно складений,
оформлений і засвідчений в установленому

Таблиця 2. Документи, необхідні для надання соціальної відпустки
№
з/п
1

Категорія осіб, які мають
право на відпустку

Документи для підтверждення

Мати двох або більше дітей
копії свідоцтв про народження дітей
віком до 15 років

2

Мати дитини-інваліда

копія свідоцтва про народження дитини;
копія медичного висновку, виданого закладами й установами
МОЗ (якщо дитині не виповнилося 16 років);
копія пенсійного посвідчення дитини або довідки МСЕК (для
дитини віком від 16 до 18 років)

3

Жінка, яка усиновила дитину

копія свідоцтва про народження дитини;
копія рішення про всиновлення дитини

4

Особа, яка взяла дитину під копія свідоцтва про народження дитини;
опіку чи є піклувальником
копія рішення про встановлення опіки (піклування)

5

копія свідоцтва про народження дитини;
документи, які підтверджують той факт, що мати не бере
участі у вихованні дитини (свідоцтво про смерть матері дитини,
Батько, який виховує дитину рішення про позбавлення її материнських прав, рішення суду
без матері
(органу опіки та піклування), згідно з яким дитина залишається
жити з батьком і мати не бере щоденної участі в її вихованні);
довідка з лікувального закладу про те, що мати тривалий час
перебуває в ньому на лікуванні

6

Одинока мати, в т. ч.:

жінка, яка не перебуває у шлюбі й у
копія свідоцтва про народження дитини;
свідоцтві про народження дитини якої
копія довідки органів РАГС про підстави внесення до книги
немає запису про батька дитини або
записів народження відомостей про батька дитини
запис зроблено за вказівкою матері
копія свідоцтва про народження дитини;
копія свідоцтва про укладення шлюбу;
копія свідоцтва про смерть чоловіка

вдова

копія свідоцтва про народження дитини;
розлучена жінка, яка виховує дитину копія свідоцтва про розірвання шлюбу;
сама
документи, які підтверджують те, що батько дитини не бере
участі в її вихованні
копія свідоцтва про народження дитини;
жінка, яка вийшла заміж, але її дитина
документи, які підтверджують те, що батько дитини не бере
у віці до 18 років новим чоловіком не
участі у її вихованні;
всиновлена
копія свідоцтва про укладення нового шлюбу
7

Один із прийомних батьків

копія свідоцтва про народження дитини;
копія рішення про створення прийомної сім’ї;
копія договору про влаштування дітей на виховання та спільне
проживання у прийомній сім’ї

31

32
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До відома
Одиноким батьком слід вважати
чоловіка, який не перебуває в шлюбі
й у свідоцтві про народження дитини
записаний як її батько; вдівця,
розлученого чоловіка, який виховує
дитину без матері.

порядку документ, у якому з достатньою
достовірністю підтверджується відсутність
участі батька у вихованні дитини.
Такими документами можуть бути:
• рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав;
• рішення органів опіки та піклування або
суду щодо участі батька у вихованні дитини;
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• ухвала суду або постанова слідчого про
розшук відповідача у справі за позовом про
стягнення аліментів;
• акт, складений соціально-побутовою
комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою
комісією, утвореною на підприємстві, в
установі, організації, або акт дослідження
комітетом самоорганізації населення, в якому
зі слів сусідів (за наявності їхніх підписів в
акті) підтверджується факт відсутності участі
батька у вихованні дитини;
• довідка зі школи про те, що батько не
бере участі у вихованні дитини (не спілкується з учителями, не забирає дитину додому,
не бере участі в батьківських зборах).
Зазначені умови та порядок надання додаткової соціальної відпустки застосовуються
і до батька, який виховує дитину без матері
(одинокий батько).

Що нового

Новорічні подарунки для дітей
Нагадуємо, що Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. №1105-XIV, який із
01.01.2015 р. у новій редакції, не передбачено
забезпечення органами ФСС з ТВП підприємств,
установ та організацій новорічними подарунками для дітей працівників. Підприємства мають
право (але не зобов’язані) забезпечувати дітей
працівників новорічними подарунками самостійно за рахунок власних коштів на умовах,
передбачених колективними договорами або
іншими локальними актами.
Не слід також забувати, що з 15 листопада
поточного року до 15 січня наступного року діє
Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на
проведення новорічно-різдвяних свят для дітей

та на придбання дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000 р. № 2117-III, який регулює
питання фінансування заходів, пов’язаних з
організацією новорічних і різдвяних свят для
дітей і підлітків, як виняток із загальних положень, установлених ПКУ.
Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників відповідно
до п. 3.23 Інструкції зі статистики зарплати не
входить до фонду оплати праці і не є об’єктом
обкладання ЄСВ. А відповідно до п. 165.1.39 ПКУ
до оподатковуваного доходу не включається
вартість подарунків, якщо вона не перевищує
половини мінімальної заробітної плати (в розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2015 р. — 609,00 грн),
за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
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Сегодня в рубрике:
Индексация денежных
доходов

c. 33

Суммированный учет рабочего
времени: вопросы оплаты
труда
c. 36
Индексация зарплаты: базовый
месяц и нестандартные
c. 39
ситуации
Корректировка средней
зарплаты мобилизованного
работника
c. 47

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

рошові доходи населення індексуються згідно із Законом України «Про
індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII у редакції
Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV
і Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 з
урахуванням змін і доповнень, унесених
постановами КМУ від 17.05.2006 р. № 690,
від 11.07.2007 р. № 913, від 12.03.2008 р.
№ 170, від 13.06.2012 р. № 526 (далі —
Порядок № 1078).
Відповідно до Закону України від
28.12.2014 р. № 76-VIII індексація проводиться в межах фінансових ресурсів бюджетів
усіх рівнів, бюджету ПФУ та бюджетів інших
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування на 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 індексації в листопаді-грудні 2015 р.
наведена в таблиці 1.
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Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у 2015 р.
Базові місяці

Місяці
листопад

грудень

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

1,5

1,5

серпень

2,3

2,3

вересень

—

—

жовтень

—

—

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

102,3

98,7

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів населення
В разі підвищення заробітної плати працівників у січні 2014 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації доходів у листопаді 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. (100,6 102,2 100),
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-жовтень 2015 р. становить 99,6 % (1,004 0,990 0,992 1,023
0,987), тобто не перевищує поріг індексації (101 %), тому у грудні 2015 р. суми індексації
нараховуються в такому ж розмірі, що й у листопаді 2015 р.
Припустимо, що заробітна плата за листопад 2015 р. становить 2700 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(із вересня — 1378 грн). Якщо заробітна плата не підвищувалась із січня 2014 р., величина
приросту індексу споживчих цін, на яку має проводитися індексація в листопаді 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 1027,99 грн (1378 74,6 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 3727,99 грн (2700 + 1027,99).
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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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Суммированный

учет рабочего времени:
вопросы оплаты труда

Читателем журнала заданы вопросы об оплате труда, характерные для ряда ситуаций при суммированном учете
рабочего времени. Ответы на эти вопросы рассмотрены на
примере конкретных условий работы

Ситуация
Предприятие работает по графику пятидневной 40-часовой рабочей недели. А
для работающих по сменному графику с
01.01.2015 г. введен суммированный учет
рабочего времени с годовым учетным периодом. И труд таких работников оплачивается по месячному окладу в размере
5000 грн.
С 01.01 до 01.07.2015 г. работником отработано на суммированном учете рабочего
времени 976 часов. В праздничный день,
7 января, в соответствии с графиком работы в пределах месячной индивидуальной
(локальной) нормы он отработал 12 часов.
А 8 марта — четыре часа сверх его месячной
нормы (подменял другого работника).
На первое полугодие 2015 г. продолжительность рабочего времени по утвержденному для него графику — 964 часа. Календарная норма продолжительности рабочего
времени на этот период — 957 часов.

Календарная норма продолжительности
рабочего времени на июль 2015 г. — 184 часа.
Работник в соответствии с утвержденным
графиком сменности в июле 2015 г. должен
был отработать 192 часа. С 6 по 11.07.2015 г.
он болел (40 часов по графику предприятия,
36 часов по графику сменности), а с 20 по
28.07.2015 г. был в отпуске (56 часов по
графику предприятия, 48 часов по графику
сменности). 30 июля работник был уволен.
Фактически отработано за июль 108 часов.
За весь сложившийся учетный период
работник отработал 1084 часа (976 + 108).
Далее по отдельности рассмотрим вопросы, возникающие в связи с оплатой труда
такого работника.
С какой месячной нормой (индивидуальной или календарной)
сравнивать часы работы в праздничные дни для определения отработки
этих часов в пределах или сверх месячной
нормы (для их оплаты соответственно в
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размере одинарной или двойной часовой
ставки сверх оклада)?
Для оплаты работы в праздничные
дни целесообразно использовать
рекомендации по этому вопросу,
изложенные в письме Министерства социальной политики Украины от 17.02.2012 г.
№ 51/3/116-12 (см. журнал «Заработная
плата» № 11/2012, с. 55).
Из этих рекомендаций следует, что для
определения длительности работы в праздничные и нерабочие дни в пределах или
сверх месячной нормы берется норма продолжительности рабочего времени на соответствующий месяц, утвержденная правилами внутреннего трудового распорядка
для данного подразделения (работника).
Это — индивидуальная (локальная) месячная норма. Эта же норма применяется и
при исчислении часовой тарифной ставки
для оплаты часов работы в праздничные и
нерабочие дни (месячный оклад делится на
индивидуальную месячную норму).
Заметим, что эти рекомендации становятся для предприятия нормой, если они
приняты коллективным договором.
Работа в праздничные и нерабочие дни
оплачивается в конце каждого месяца учетного периода.
Как подсчитать для оплаты в двойном размере количество сверхурочных часов работы с 01.01по
30.07.2015 г.?
Абзацем третьим 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), определено, что «общее
количество сверхурочных часов за учетный
период определяется как разница между
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фактически отработанным временем и
нормой часов за этот период. При подсчете
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 государственных или
общественных обязанностей, временная
нетрудоспособность и т. п.)».
Определяем по условиям нашей ситуации
нормальное количество рабочих часов с 01.01
по 30.07.2015 г. (30 июля — день увольнения
и последний день работы):
• нормальное количество рабочих часов
в июле с учетом того, что 31 число (восемь
часов) не входит в учетный период, — 176 часов (184 – 8);
• нормальное количество рабочих часов
за сложившийся фактически учетный период с 01.01.2015 г. по 30.07.2015 г. составит
1133 часа (957 + 176);
• расчетная норма продолжительности
рабочего времени за учетный период с учетом отпуска и болезни работника составит
1037 часов (1133 – 40 – 56).
Общее количество отработанных сверхурочных часов составит 47 часов по такому
расчету:
47 часов = 1084 часа – 1037 часов,
где 1084 часа — фактически отработано
за сложившийся учетный период;
1037 часов — расчетная норма продолжительности рабочего времени за соответствующий учетный период.
Однако следует учесть, что 47 часов —
это общее количество отработанных сверхурочных часов.
В случае суммированного учета рабочего
времени работа в праздничные и нерабочие
дни (ст. 73 КЗоТ) по графику включается в норму рабочего времени за учетный
период, установленную на предприятии.
Часы работы, превышающие эту норму,
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считаются сверхурочными и оплачиваются
в двойном размере. Поэтому при подсчете
сверхурочных часов в случае суммированного учета рабочего времени работа в
праздничные и нерабочие дни, проведенная
сверх установленной на предприятии нормы
рабочего времени, за учетный период не
учитывается, поскольку она уже оплачена в двойном размере (п. 11 Методрекомендаций № 138).
Предполагаем, что эти рекомендации
закреплены в коллективном договоре и
стали нормой для предприятия, поэтому
обратимся к условиям примера.
За сложившийся учетный период сверх
месячной нормы в праздничный день (а
это было в марте) отработано четыре часа.
И количество отработанных сверхурочных
часов, подлежащих оплате в двойном размере, составит 43 часа (47 – 4).
Какой будет заработная плата за
июль 2015 г. (при неполном использовании рабочего периода, в т. ч.
при увольнении до окончания учетного
периода)?
Заработная плата за июль 2015 г. состоит из тарифной части (за работу
по 30 июля с отработкой 108 часов)
и выплат за сверхурочную работу за сложившийся учетный период.
Часовая тарифная ставка для работников, получающих месячные оклады, при
суммированном учете рабочего времени
исчисляется:
• для оплаты в конце месяца работы,
в т. ч. в праздничные (нерабочие) дни —
делением месячного оклада работника на
месячную локальную норму продолжительности рабочего времени по утвержденному графику работы соответствующего
месяца;
• для оплаты в конце учетного периода
сверхурочной работы — исходя из средне-
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месячного числа часов за учетный период,
которое должно рассчитываться с учетом
нормы продолжительности рабочего времени за учетный период, установленной с
соблюдением ст. 50 КЗоТ.
С учетом изложенного:
• тарифная часть заработной платы за
июль 2015 г. составит 2812,50 грн по такому
расчету:
2812,50 грн = 5000 грн ÷ 192 часов ×
× 108 часов,
где 5000 грн — месячный оклад работника;
192 часа — месячная индивидуальная
норма продолжительности рабочего времени
работника (часов);
108 часов — фактическая отработка
(часов).
Среднемесячное число часов за учетный
период по календарю составляет 163 часа
по такому расчету:
163 часа = (957 часов + 184 часа) ÷ 7,
где 957 часа — календарная норма продолжительности рабочего времени на первое
полугодие 2015 г. (часов);
184 часа — календарная норма продолжительности рабочего времени на июль
2015 г. (часов);
7 — количество месяцев учетного периода.
Доплата за сверхурочные часы работы
(исходя из одинарной часовой тарифной
ставки, в одинарном размере эти часы уже
оплачены по месяцам в течение учетного
периода) составит 1318,81 грн по такому
расчету:
1318,81 грн = 5000 грн ÷ 163 часа ×
× 43 часа,
где 5000 грн — месячный оклад работника;
163 часа — среднемесячное число часов
за учетный период по календарю;
43 часа — количество сверхурочных
часов, подлежащих оплате.
Заработная плата за июль 2015 г. составит
4131,31 грн (2812,50 грн + 1318,81 грн).
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Индексация

зарплаты: базовый
месяц и нестандартные
ситуации
Использование при индексации заработной платы многочисленных расчетных составляющих — причина возникновения
вопросов относительно различных аспектов индексации.
Часть вопросов по систематизации расчетных случаев и
учету фиксированных сумм индексации была рассмотрена
в журнале «Заработная плата» № 10/2015. На очереди —
вопросы установления на предприятии базового месяца и
нестандартные ситуации при индексации. Рассмотрим их
далее, применяя формульное моделирование расчетов заработной платы с индексацией

Базовый месяц
По действующим правилам индексации
денежных доходов прерывающий индексацию
базовый месяц образуется легко — достаточно
любого повышения заработной платы за счет ее
постоянных составляющих. В базовом месяце
временно прекращается исчисление индекса
потребительских цен для индексации.
Порядок проведения индексации денежных доходов населения утвержден
постановлением КМУ от 17.07.2003 г. №
1078 (далее — Порядок № 1078) с учетом
изменений, внесенных постановлениями
КМУ от 13.06.2012 г. № 526 (далее — По-

становление № 526) и от 29.01.2014 г. № 36
(далее — Постановление № 36).
Исходя из п. 5 Порядка № 1078, чтобы
месяц стал базовым, достаточно любого
повышения заработной платы за счет ее
постоянных составляющих, в т. ч:
• с повышением и без повышения минимального размера заработной платы;
• с превышением и без превышения текущей и фиксированных сумм индексации.
Какие же выплаты заработной платы относятся к постоянным и как их учитывать
на предприятии для установления базового
месяца?
Согласно п. 2 Порядка № 1078 индексации подлежат денежные доходы граждан,
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полученные в гривнах на территории Украины, не имеющие разового характера: оплата
труда наемных работников предприятий,
учреждений, организаций в денежном выражении, включая оплату труда за выполненную работу в соответствии с тарифными ставками (окладами) и сдельными
расценками, доплаты, надбавки, премии,
гарантийные и компенсационные выплаты,
предусмотренные законодательством, а
также другие компенсационные выплаты,
имеющие постоянный характер.
В случае роста перечисленных выплат
месяц повышения дохода в соответствии с
п. 5 Порядка № 1078 следует считать базовым. На это указывает и Минсоцполитики
в письме от 09.12.2005 г. № 024-106.
Критерием постоянства выплат является их ежемесячная выплата в одинаковом
размере. Отметим, что доплаты, надбавки,
премии, гарантированные компенсационные
выплаты, предусмотренные законодательством, а также другие компенсационные
выплаты, на которые, как на объект индексации, указывается в п. 2 Порядка № 1078,
предусмотрены пп. 2.2 Инструкции по статистике зарплаты и относятся к фонду дополнительной заработной платы.
Характер этих выплат, в т. ч. их периодичность (а, значит, и потенциальная возможность создавать или нет базовый месяц),
регулируется законодательными нормами (КЗоТом, другими законодательными
актами), а также договорными нормами
(генеральным соглашением, отраслевыми
(межотраслевыми) соглашениями, коллективным договором).
Месяц не считается базовым, если в
нем денежные доходы работника повышаются в связи с расширением зоны обслуживания, увеличением объема работ,
совмещением профессий (должностей),
выполнением обязанностей временно отсутствующего работника, оплатой за работу
по совместительству на одном предприятии,
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в учреждении, организации, увеличением
размера премии без повышения тарифной
ставки/оклада (п. 5 Порядка № 1078). На
это обращает внимание и Минсоцполитики
в письме от 04.12.2014 г. № 256/10/137-14:
«Таким образом, если происходит повышение заработной платы работника за счет
установления или увеличения указанных выплат, и при этом не происходит повышение
должностного оклада, то базовый месяц при
исчислении индекса потребительских цен
для проведения индексации не изменяется.
Смена базового месяца происходит, если
повышается должностной оклад (ставка) и
соответственно увеличиваются указанные
выплаты».
В таблице на примере предприятий отрасли хлебопродуктов приведен, с учетом
действующего законодательства, примерный
перечень случаев повышения заработной
платы, когда базовый месяц при индексации
заработной платы изменяется, а когда — нет.
Как видно из таблицы, базовый месяц
изменяется в случаях повышения заработной
платы за счет выплат, имеющих постоянный
характер, и не изменяется, если заработная
плата повышается за счет выплат, имеющих
непостоянный характер, а также выплат,
предусмотренных Постановлением № 36.

Документальное оформление
Базовый месяц относительно заработной
платы — это два фактора уменьшения сумм
индексации:
• первый — временное прекращение
исчисления индекса потребительских цен;
• второй — уменьшение размера или
невыплата сумм индексации.
Поэтому на предприятии для обеспечения
правомерности индексационных расчетов
необходимо вести учет прироста составляющих заработной платы как основания
установления или неустановления базового
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Примерный перечень случаев повышения заработной платы, когда базовый месяц
при индексации заработной платы изменяется, а когда — нет
Базовый месяц изменяется

Базовый месяц не изменяется

при повышении должностного оклада (тарифной ставки);
при установлении или повышении:
— доплат за работу с тяжелыми и вредными условиями труда; руководство бригадой; интенсивность
труда работников хлебопекарных предприятий,
работающих на конвейерах, поточных и автоматических линиях; ненормированный рабочий день
для водителей легковых автомобилей; научную
степень по соответствующей специальности;
почетное звание;
— надбавок за высокое профессиональное мастерство; классность (в т. ч. водителям автотранспортных средств при оплате труда за весь
период работы); сложность, напряженность в
работе руководителям, профессионалам и специалистам; высокие достижения в труде; отличие
Минагрополитики Украины «Знак почета»;
при увеличении сдельного приработка в случае
повышения сдельной расценки

при оплате работ по совместительству на
одном предприятии;
при установлении или повышении:
— доплат за совмещение профессий; расширение
зоны обслуживания; увеличение объема работ;
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; за интенсивность труда в период
массовой приемки зерна и семян подсолнечника;
работу в воскресенья, являющиеся рабочими
днями по графику непрерывного производства
для работников хлебопекарной, мукомольнокрупяной и комбикормовой промышленности;
— надбавок за выполнение особо важной работы
на определенный срок; классность водителям
автотранспортных средств при оплате труда за
отработанное в качестве водителя время;
— премиальных выплат;
при увеличении сдельного приработка без
повышения сдельной расценки;
при компенсационных выплатах за работу в
сверхурочное время, праздничные и выходные
дни, ночное и вечернее время, вечернюю и ночную смену;
при увеличении продолжительности рабочего
периода

месяца. Такой учет можно вести в любых
произвольных формах. Также можно ввести
его на предприятии соответствующим приказом, предусматривающим специальный
учетный регистр.
В приложении 1 приведен пример приказа по предприятию о порядке изменения
базового месяца при индексации заработной
платы.
Согласно части третьей ст. 247 КЗоТ этот
приказ согласовывается с профкомом предприятия. Издание такого приказа может
быть предусмотрено в коллективном договоре предприятия в части обязательств
работодателя по оплате труда.
Перечень случаев повышения на предприятии заработной платы как оснований
для установления базового месяца при ее

индексации (приложение № 1 к приказу)
включает случаи, характерные для взятого
в качестве примера предприятия отрасли
хлебопродуктов (см. приведенную выше
таблицу). Для предприятий других отраслей
этот перечень может быть несколько иным.
На предприятии заработная плата работнику может быть повышена одновременно
за счет нескольких выплат постоянного и
непостоянного характера. Например, повышен оклад, сдельный заработок за счет
повышения сдельной расценки, установлена доплата за совмещение профессий,
отменена доплата за руководство бригадой,
есть снижение по оплате работ в выходные,
повышение по оплате сверхурочных работ.
Как при этом разделить прирост заработной платы по факторам, образующим и не
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образующим базовый месяц? И как вести
учет этого прироста?
Предлагаем, как вариант, приемлемый
для предприятий любой отрасли, вести такой учет в форме ведомости персонального
учета изменения базового месяца при индексации заработной платы (приложение № 2
к приказу).
В ведомость заносятся сведения только по
тем работникам, у которых за отчетный месяц,
по сравнению с предыдущим, было изменение
заработной платы за счет выплат, имеющих
постоянный характер, и определяемых в
процентном отношении к тарифной ставке
(окладу). Эти изменения отслеживаются в
приказах по предприятию. Базовый месяц
устанавливается при повышении размера
этих выплат. При многофакторном изменении выплат постоянного характера (в т. ч.
снижении и повышении размера отдельных
выплат) базовый месяц устанавливается при
их суммарном процентном повышении.
Данные из ведомости по определению
месяца базовым (гр. 6 ведомости) могут
быть использованы для указания базового
месяца в персональных расчетах заработной
платы с индексацией.
И здесь заметим, что расчет размера
повышения индексируемой заработной
платы, учитываемого для корректировки
фиксированных сумм индексации, требует
отдельного внимательного рассмотрения в
отдельной статье.

Начисление индексации
в нестандартных ситуациях
Нестандартные ситуации при индексации
заработной платы чаще всего возникают при
изменении трудовых отношений (поступлении на работу, переводе на другую работу,
восстановлении на работе, работе после
выхода из отпуска по уходу за ребенком),
а также при неполном рабочем времени.
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Правила индексации заработной платы в
нестандартных ситуациях определены Постановлением № 526 и Постановлением № 36,
на основании которых в Порядок № 1078
были внесены четыре изменения. Рассмотрим на конкретных примерах начисление
индексации в нестандартных ситуациях,
учитывая разъяснения специалистов Минсоцполитики.

Новопринятые работники
Согласно п. 6 Постановления № 526 индекс потребительских цен для проведения
индексации заработной платы новопринятых работников исчисляется с месяца
приема на работу. С учетом этой нормы,
базовым месяцем индексации заработной
платы новопринятого работника будет месяц, предшествующий месяцу поступления
на работу.
Например, работник поступил на работу в
мае 2015 г. Базовым месяцем для индексации
заработной платы у такого работника будет
апрель 2015 г. Индексация в этом случае
начинается с июля 2015 г., в нем прирост
индекса потребительских цен составил 2,2 %.

Работники, переведенные
на другую работу
Для работников, переведенных на другую
работу на том же предприятии, а также переведенных на работу на другое предприятие,
и в связи с изменениями в организации
производства и труда в случае продолжения
такими работниками работы сумма индексации сохраняется, если сумма увеличения
заработной платы меньше, чем сумма индексации, которая должна начисляться за
соответствующий месяц. Если сумма увеличения заработной платы превышает сумму
индексации, которая должна начисляться
за соответствующий месяц, такой месяц
считается базовым во время исчисления
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индекса потребительских цен для проведения
индексации (п. 7 Постановления № 526).
Например, работник переведен на другую
работу на том же предприятии в мае 2015 г.
За этот месяц сумма индексации при базовом месяце — февраль 2015 г. — составляет
131,54 грн. Допустим, что сумма увеличения
заработной платы при переводе — 40,00 грн,
тогда сумма индексации сохраняется в прежних размерах — 131,54 грн (формула 41
моделирования расчетов зарплаты с индексацией). Если сумма увеличения зарплаты при
переводе составит, к примеру, 200,00 грн,
то месяц считается базовым и индексация
не начисляется (формула 5 моделирования
расчетов).

Работники, использовавшие
отпуск по уходу за ребенком
В соответствии с п. 5 Постановления № 36
для работников, использовавших отпуск по
уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и отпуск без сохранения
заработной платы, при определении базового
месяца для проведения индексации сохраняются такие же условия начисления сумм
индексации, как и для других работников, занимающих аналогичные должности, с учетом
положений п. 1(1), 4 и 5 Порядка № 1078. То
есть базовым в этом случае считается месяц
повышения заработной платы работника по
должности, которую он занимает.
Например, работница после отпуска по
уходу за ребенком с января 2015 г. приступила
к работе. По должности, которую она заняла
после выхода из отпуска, последнее повышение зарплаты было, допустим, в декабре
2013 г. В таком случае базовым месяцем для
индексации будет декабрь 2013 г. Зарплата с
индексацией рассчитывается по формуле 21
моделирования расчетов.
1 упоминаемые формулы см. в журнале «Заработная
плата» № 10/2015, с. 51.
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Восстановление на работе
Механизм проведения индексации при
восстановлении работника на работе законодательством не определен. Есть только такое
разъяснение Минсоцполитики в письме от
17.04.2014 г. № 52/10/136-14: «п. 5 Порядка № 1078 предусмотрено, что базовый месяц
при исчислении индекса потребительских
цен для проведения индексации изменяется
в случае повышения денежного дохода».
Например, работник был восстановлен на
работе 01.02.2015 г. За время вынужденного
прогула заработная плата по его должности
не повышалась. И базовым остался базовый
месяц до вынужденного прогула, к примеру,
май 2014 г. Заработная плата с индексацией
рассчитывается по формуле 2 моделирования расчетов.

Неполное рабочее время
Начисление индексации заработной платы
при неполном рабочем времени описано в
п. 4 Порядка № 1078: если лицо работает
неполный рабочий месяц, сумма индексации
определяется из расчета полного рабочего
месяца, а выплачивается пропорционально
отработанному времени.
Например, из 20 рабочих дней февраля
2015 г. работник отработал 12 рабочих дней,
а остальные восемь — болел. Базовым месяцем, допустим, был сентябрь 2014 г., и прирост индекса потребительских цен составил
7,5 %. Сумма индексации за полный рабочий
месяц составит 91,35 грн (1218,00 грн ×
× 7,5 % ÷ 100 %). За 12 рабочих дней сумма
индексации составит 54,81 грн (91,35 грн ÷
÷ 20 раб. дн. × 12 раб. дн.). В этом примере
при пятидневной 40-часовой рабочей неделе все рабочие дни были восьмичасовыми
(одинаковой продолжительности), поэтому
используем поденный расчет.
В приложении 2 приведена ведомость
персональных расчетов заработной платы
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с индексацией по нормативным схемам с
примерами ее заполнения в нестандартных
ситуациях. Форма ведомости приводилась
в предыдущей статье, опубликованной в
журнале «Заработная плата» № 10/2015, на
с. 51, поэтому для удобства примеры представлены в ведомости в той же последова-

тельности, что и примеры нестандартных
ситуаций, описанные выше.
Надеемся, что данная статья существенно
облегчит разрешение практических вопросов
индексации заработной платы по установлению базового месяца и в нестандартных
ситуациях.

Приложение 1
Пример приказа о порядке изменения базового месяца при индексации
заработной платы
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
30.10.2015

г. Запорожье

№ 91-ОД

О порядке изменения базового месяца
при индексации заработной платы
Для правомерности в установлении базового месяца при индексации заработной
платы, руководствуясь нормами действующего законодательства, и по согласованию
с профсоюзным комитетом
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Форму Ведомости персонального учета изменения базового месяца при
индексации заработной платы (приложение № 1 к приказу).
1.2. Перечень выплат, при повышении которых устанавливается базовый месяц
для индексации заработной платы (приложение № 2 к приказу).
2. Установить, что при многофакторном изменении выплат постоянного характера
без повышения должностного оклада месяц определяется как базовый при суммарном повышении этих выплат.
3. Главному бухгалтеру Светловой В. В., начиная с ноября 2015 г., обеспечивать к
5 числу текущего месяца разработку за отчетный месяц ведомости, предусмотренной
пп. 1.2 настоящего приказа, и использовать данные этой ведомости по базовому
месяцу для персональных расчетов заработной платы с индексацией.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 27.10.2015 с
проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

ОПЛАТА ТРУДА
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Приложение № 1
к приказу от 30.10.2015 г. № 91-ОД
Ведомость персонального учета изменений базового месяца при индексации
заработной платы за октябрь 2015 г.
№
п\п

1

2

Фамилия и
инициалы,
профессия
(должность)
работника

Изменение в отчетном месяце размера выплат,
имеющих постоянный характер:
% к тарифчто
реквизиты
ной ставке
изменилось
приказа
(окладу)

Марченко В. П., повышен должностбухгалтер
ной оклад

Качан В. Г.,
мастер производственного
участка

повышен должностной оклад в связи
с повышением в
должности
снята надбавка за
сложность и напряженность в работе
суммарно

3

установлена надбавка за высокое
профессиональное
Пащенко Р. В., мастерство
аппаратчик об- отменена доплата
работки зерна за руководство
бригадой
суммарно

Главный экономист

+20

Базовый
месяц

от 28.09.2015 г.
№ 72-П

установлен новый
базовый месяц —
октябрь 2015 г.

от 29.10.2015 г.
№ 74-П

установлен новый базовый
месяц —
октябрь 2015 г.

от 28.09.2015 г.
№ 73-П

Базовый месяц
не изменяется

+25

–25
учитывается
только повышение должностного
оклада
+30

–30
без
изменений

Голуб

Т. П. Голуб

Приложение № 2
к приказу от 30.10.2015 г. № 91-ОД
Перечень выплат, при повышении которых устанавливается базовый месяц
для индексации заработной платы:
1. Должностной оклад, тарифная ставка.
2. Доплаты: за работу с тяжелыми и вредными условиями труда; руководство
бригадой; ненормированный рабочий день для водителей легковых автомобилей.
3. Надбавки: за высокое профессиональное мастерство; за высокие достижения
в труде; за сложность и напряженность в работе; за классность водителям автотранспортных средств при оплате труда за весь период работы.
Главный экономист

Голуб

Т. П. Голуб

45

2000,00

—

апрель
2015 г.
—

—

гр. 4 +
+ гр. 7

2000,00

—

—

2040,00

—

февраль
2015 г.

131,54
(1218,00
0,108)
—

гр. 4 +
+ гр. 7 +
+ гр. 8

2171,54

131,54

2500,00

Февраль
2015 г.

—

—

—

—

1500,00

2500,00

2500,00

2200,00

февраль
2015 г.

131,54
(1218,00
0,108)

—

—

—

—

258,22
(1218,00
0,212)
158,34
(1218,00
0,13)

сентябрь
2014 г.

54,81
(1218,00
0,075
20 12)

Неполное рабочее время

май 2014 г.

Восстановление на работе

декабрь
2013 г.

—

—

—

Выход из отпуска по уходу за ребенком

—

1 См. журнал «Заработная плата» № 10/2015, с. 51.

2500,00 за
12 раб. дн.
—1500,00
(2500,00
20 12)

2500,00

2200,00
(повышение
на 200 грн)

гр. 4 +
+ гр. 7

гр. 4 +
+ гр. 7

гр. 4 +
+ гр. 7

гр. 4 +
+ гр. 5

1554,81

2658,34

2758,22

2200,00

54,81

158,34

258,22

—

Перевод на другую работу, при котором сумма увеличения заработной платы больше суммы индексации

2040,00
(повышение
на 40 грн)

Расчет
составлен
бухгалтером: (подпись, расшифровка
подписи,
дата)
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Февраль
2015 г. (отработано 12 из
20 рабочих
дней)

—

Заработная плата за месяц
Фиксированные
в т. ч. индексуммы индекнормасация (для
сации предытивная
стр. 12 расчетдущего месяца
схема
сумма,
но-платежной
(гр. 7 – гр. 5)
расчета
грн
ведомости)
нарастающим
по
(гр. 10 – гр. 4 –
итогом, грн
графам
– гр. 5), грн

Для новопринятого работника

Базовый
месяц

Структурное подразделение
участок хлебоприемной деятельности

Перевод на другую работу, при котором сумма увеличения заработной платы меньше суммы индексации

2000,00

всего

Январь
2015 г.

Май 2015 г.

Май 2015 г.

Май 2015 г.,
поступление
на работу

Месяцы
2014 г.

Повышение
индексииндекси- руемой
неиндек- руемая
зарасируемая (гр.2 –
ботной
– гр. 3)
платы,
грн
Текущая
индексация
(ПМТЛ
ПИПЦ /
100)1, грн

инженер-технолог

Носенко Валентина Ивановна
Начальная заработная плата, грн

Профессия, должность

Фамилия, имя, отчество работника

Ведомость персональных расчетов заработной платы с индексацией в нестандартных ситуациях

Приложение 2
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Коригування

середньої зарплати
мобілізованого
працівника

З вересня підвищено розмір мінімальної заробітної плати. Чи
підвищувати мобілізованим працівникам оклади та середню
зарплату, розглянуто в цій статті

Щ

об працівники в разі підвищення
окладів (тарифних) ставок не втрачали заробітку в разі обчислення
середньої заробітної плати в усіх випадках її
збереження відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), п. 10 цього
Порядку передбачено коригування середнього заробітку.

Умови та порядок коригування
Згідно з абзацом першим п. 10 Порядку № 100 у випадках підвищення на підприємстві тарифних ставок і посадових окладів
за актами законодавства чи колективного
договору, як у розрахунковому періоді, так і
в періоді, протягом якого за працівником
зберігається середній заробіток, заробітна
плата, включаючи премії та інші виплати,
що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до

підвищення, коригуються на коефіцієнт їх
підвищення.
Коефіцієнт, на який потрібно відкоригувати виплати, що враховуються під час
обчислення середньої заробітної плати,
розраховується діленням окладу (тарифної
ставки), встановленого після підвищення,
на оклад (тарифну ставку) до підвищення
(див. приклад с. 49).
На коефіцієнт підвищення коригуються
«заробітна плата, включаючи премії та інші
виплати, що враховуються при обчисленні
середньої заробітної плати» (п. 10 Порядку № 100). Інші виплати — це доплата і
надбавки (в т. ч. за ранг); суми індексації; виплати за час, протягом якого за працівником
зберігається середній заробіток; допомога
по тимчасовій непрацездатності; виробничі
премії, які мають постійний характер.
Тобто коригувати потрібно всі виплати,
які враховуються в обчисленні середньої
заробітної плати на підставі Порядку № 100.
Середня заробітна плата не коригується,
якщо зміна тарифної ставки (посадового
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окладу) працівника пов’язана з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу
вищеоплачувану роботу тощо (абзац третій
п. 10 Порядку № 100).
Також не провадиться коригування, якщо
заробітна плата була збільшена не за рахунок
підвищення тарифної ставки чи посадового
окладу, а за рахунок зростання розмірів інших
видів виплат, наприклад, премії (разової),
надбавки, доплати.
На думку Міністерства праці та соціальної політики України, викладену в листі від
03.08.2005 р. № 18-441-1, середній заробіток
не слід коригувати, якщо в розрахунковому
періоді або періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, на
підприємстві підвищилися тарифні ставки
(оклади) лише окремій категорії працівників
або одному працівнику. Редакція журналу з
такою позицією не погоджується. Вважаємо,
що коригувати зарплату можна й тоді, коли
її підвищували конкретним працівникам,
але тоді лише цим конкретним працівникам.
Словосполучення «у випадках підвищення …. на підприємстві», передбачає, що її
не слід коригувати, якщо було підвищено,
наприклад, мінімальну зарплату в країні,
але на підприємстві через це зарплата не
підвищувалась. Або, скажімо, підвищилася
зарплата на одному з державних підприємств,
яке перебуває у сфері управління одного
міністерства, а на інших підприємствах того
ж міністерства зарплата не підвищувалася.
Важливим фактом є закріплення такого положення в колективному договорі.

Коригування середньої заробітної
плати мобілізованого працівника
Як бачимо, у Порядку № 100 йдеться про
коригування не тільки заробітку в розрахунковому періоді, як ми до цього звикли,
розраховуючи, скажімо, відпускні, а й у
періоді, протягом якого за працівником
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зберігається середній заробіток — саме
таку ситуацію маємо з мобілізованими.
Якщо їх мобілізовано до 01.09.2015 р. —
моменту підвищення мінімальної зарплати
і, як наслідок, можливо, зарплат на підприємстві — вони отримують протягом усього
часу служби середній заробіток. І він підлягає
коригуванню.
Якщо тарифна ставка чи оклад підвищилися, коли працівника було мобілізовано, її
необхідно відкоригувати та донарахувати
працівнику належні йому кошти.
Коригувати слід лише частину заробітку,
що стосується днів збереження середньої
заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок чи окладів (абзац другий п. 10
Порядку № 100).
Свого часу порядок коригування середнього заробітку в періоді, протягом якого
за працівником зберігається середній заробіток, роз’яснювали у спільному листі
від 10.02.2000 р. № 01-3/277-018-2, від
21.02.2000 р. № 16-102-10/11-1301 фахівці Міністерства соціальної політики та Міністерс
тва фінансів України. В ньому розглядається
такий приклад: «головний спеціаліст перебував у щорічній відпустці з 16.11.1999 р.
до 15.12.1999 р. Його середньоденний заробіток, з якого були нараховані виплати
за час щорічної відпустки, становить 6 грн.
В органі виконавчої влади з 01.12.1999 р.
були підвищені посадові оклади і його оклад
було підвищено із 100 грн до 170 грн, тобто
збільшено в 1,7 разу. Працівникові необхідно перерахувати виплати, що припадають
на період з 1 по 15 грудня 1999 р., тобто
за 15 днів у сумі 90 грн (6 × 15 = 90). Для
цього середньоденний заробіток (6 грн)
множиться на коефіцієнт 1,7 і на кількість
днів відпустки після підвищення окладів (6 ×
× 1,7 × 15 = 153). Сума доплат після перерахунку становитиме 63 грн (153 – 90 = 63)».
Аналогічно слід коригувати середній
заробіток мобілізованого працівника. Розглянемо це на прикладі (с. 49).
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Чи обов’язкового проводити
коригування
Органи фінансового контролю в оглядах
за наслідками перевірок бюджетних організацій відзначають, що непроведення ними
коригування зарплати є найбільш типовим
порушенням. Для них норма щодо коригування заробітної плати є обов’язковою.
На госпрозрахункових підприємствах заробітна плата та інші виплати коригуються
з урахуванням фінансових можливостей.
Такі підприємства у випадках скрутного
фінансового становища можуть зменшити
коефіцієнт коригування, але не мають права
взагалі не коригувати заробітну плату.
На це звертало увагу і Міністерство со
ціальної політики України в листі від
24.10.2008 р. № 696/13/84-08: якщо на

підприємстві розмір окладів збільшено в
1,3 разу, але немає фінансової змоги провести коригування середньої заробітної
плати на такий коефіцієнт, підприємство,
видавши наказ або розпорядження, має
право встановити нижчий коефіцієнт. Такий наказ (розпорядження) слід погодити із
профспілковим комітетом підприємства або
з іншим уповноваженим на представництво
трудового колективу органом.
Згідно зі ст. 12 Закону про оплату праці
норми та гарантії, передбачені нею, КЗпП
та іншими актами законодавства України з питань оплати праці, є мінімальними
державними гарантіями. Тому за некоригування заробітку працівників роботодавець
несе відповідальність за ст. 265 КЗпП і п. 1
ст. 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.

ПРИКЛАД

Коригування середнього заробітку мобілізованого працівника
Працівника було мобілізовано на військову службу 01.02.2015 р. У грудні 2014 р. та в січні
2015 р. оклад працівника становив 1218,00 грн і ним відпрацьовано в цих місяцях по 20 роб. дн.
Із лютого працівнику виплачується середня зарплата, визначена таким чином:
— зарплата за грудень 2014 р. — січень 2015 р.:
1218,00 грн 2 = 2436,00 грн;
— кількість відпрацьованих робочих днів:
20 роб. дн. + 20 роб. дн. = 40 роб. дн.;
— середньоденний заробіток;
2436,00 грн 40 роб. дн. = 60,90 грн.
У вересні 2015 р. працівнику виплачували компенсацію в розмірі середнього заробітку — 1339,80 грн (60,90 грн 222 роб. дн.).
У вересні посадовий оклад зріс за його посадою до 1378,00 грн.
Коефіцієнт підвищення посадових окладів становить:
1378,00 грн 1218,00 грн = 1,13.
Визначаємо скориговану на коефіцієнт підвищення середньоденну заробітну плату:
60,90 грн 1,13 = 68,82 грн.
З урахуванням підвищення посадових окладів у вересні 2015 р. працівнику необхідно
було виплатити компенсацію в розмірі середнього заробітку (1514,04 грн) (68,82 грн
222 роб. дн.). Таким чином, працівнику потрібно донарахувати 174,24 грн (1514,04 грн –
– 1339,80 грн).
Отриманий відкоригований середньоденний заробіток застосовують під час подальшого обчислення середнього заробітку, який зберігають за мобілізованим працівником.
Наприклад, у листопаді ця сума становить:
68,82 грн 21 роб. дн. = 1445,22 грн.
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уЧет и налоги
Сегодня в рубрике:

Перерасчет НДФЛ
по итогам года

c. 50

Наличные расчеты:
ограничения, сроки отчетности
и ответственность
c. 66
Резерв на оплату отпусков:
что делать с сальдо
c. 71

Сергій НАУМОВ,
експерт з питань оподаткування доходів фізичних осіб

Перерахунок

ПДФО за
результатами року

Роботодавець за наслідками кожного звітного податкового
року під час нарахування заробітної плати працівнику за
останній місяць звітного року зобов’язаний здійснити перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку
у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП
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П

ротягом податкового року, що збігається з календарним, роботодавець
із доходів працівників та за їхній
рахунок має сплачувати ПДФО, як це передбачено п. 168.1.2 ПКУ. Іноді роботодавець
нараховує та виплачує в один місяць доходи,
пов’язані із суміжними місяцями або доходи,
пов’язані з попередніми місяцями. В таких
випадках може знадобитися коригування
місячного доходу та сплаченого ПДФО, яке
проводиться під час перерахунку. Проведення
перерахунку суми ПДФО та ПСП і в цілому
ПДФО (далі — перерахунок доходів) передбачено п. 169.4 ПКУ.

Випадки проведення перерахунку
ПДФО
Відповідно до пп. 169.4.3 ПКУ роботодавець та/або податковий агент має право
здійснювати перерахунок доходу за будьякий період і в будь-яких випадках для
визначення правильності оподаткування,
незалежно від того, чи має право платник
податків використовувати ПСП.
ПКУ передбачає також випадки, коли
роботодавець зобов’язаний здійснити зазначений перерахунок.
На підставі пп. 169.4.2 ПКУ роботодавець
платника податків зобов’язаний здійснити, в т. ч. за місцем застосування ПСП, з
урахуванням положень п. 167.1 ПКУ щодо
застосування ставки ПДФО в розмірі 20 %,
перерахунок доходів, нарахованих такому
платнику податків у формі заробітної плати,
а також суми наданої ПСП:
• за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної
плати за останній місяць звітного року;
• під час проведення розрахунку за
останній місяць застосування ПСП у разі
зміни місця її застосування за самостійним
рішенням платника податку або у випадках,
визначених пп. 169.2.3 ПКУ;
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• під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє
трудові відносини з таким роботодавцем.

Мета і причини для проведення
перерахунку ПДФО
Метою проведення перерахунку доходів є
перевірка (уточнення) наявності у платника
податку підстав для отримання ПСП (нарахований дохід за кожний місяць порівнюється
з граничною сумою доходу, який дає право
на застосування ПСП) і правильності нарахування ПДФО (в частині застосування
ставок 15 % та/або 20 % донарахованого
доходу за кожний місяць) і, як наслідок, —
уточнення податкових зобов’язань із ПДФО
для кожного окремого звітного періоду, що
дорівнює місяцю.
Необхідність уточнення правильності
нарахування ПДФО за кожний місяць звітного податкового року спричинена тим, що
відповідно до п. 163.1 ПКУ об’єктом оподаткування платника податків (як резидента,
так і нерезидента) є загальний місячний
оподатковуваний дохід, що складається із
суми оподатковуваних доходів, нарахованих
(виплачених, наданих) протягом такого
звітного податкового місяця.
Під час проведення перерахунку доходів
роботодавець має враховувати також положення пп. 169.4.1 (максимальний розмір
доходу, щодо якого застосовується ПСП),
пп. 169.4.4 (дії роботодавця після проведення перерахунку) та п. 167.1 (механізм
застосування ставок ПДФО) ПКУ.

Податкова соціальна пільга
Абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ визначено, що ПСП застосовується до доходу,
нарахованого на користь платника податків
протягом звітного податкового місяця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних
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до неї законодавством виплат, компенсацій
і винагород), якщо її розмір не перевищує
суму, рівну розміру місячного прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних
осіб станом на 1 січня податкового року, помножену на 1,4 та округлену до найближчих
10 грн
Виходячи з вищенаведеного, протягом
усього 2015 р. гранична межа доходу у вигляді заробітної плати, щодо якого може бути
надано право на отримання ПСП, становить
1710 грн (1218 грн × 1,4).
Граничний розмір доходу, який дає право
на отримання ПСП одному з батьків у випадку і в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 та
п. «а» та «б» пп. 169.1.3 ПКУ, визначається як
добуток суми, що дає право на застосування ПСП (1710 грн), і кількість дітей (абзац
другий пп. 169.4.1 ПКУ).
Підпункт 169.4.1 ПКУ містить ще одну
важливу норму, яка пояснює причини проведення перерахунку.
На підставі абзацу третього пп. 169.4.1
ПКУ, якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період
її збереження згідно із законодавством,
у т. ч. за час відпустки або тимчасової
непрацездатності платника податку, то з
метою визначення граничної суми доходу,
що дає право на отримання ПСП, та в інших
випадках їх оподаткування такі доходи (їх
частина) відносяться до податкових періодів їх нарахування.
Отже якщо відпустка або тимчасова непрацездатність припадають на два (або більше)
суміжних місяці, то відпускні або допомога
по тимчасовій працездатності з метою визначення граничної суми доходу, який дає
право на отримання ПСП, і застосування
ставок оподаткування (15–20 %) розподіляються по місяцях, на які припадають дні
відпустки або тимчасової непрацездатності.
Наведена норма застосовується винятково до доходів, період нарахування яких
співпадає з періодом оподаткування. Так,

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

якщо дохід нараховується за період, що
перевищує місяць, наприклад, премія за
квартал, то під час проведення перерахунку
такі доходи включають до складу періоду, в
якому вони фактично нараховані.
В результаті розподілу «перехідних» виплат по місяцях може виникнути ситуація,
коли визначений за результатами перерозподілу місячний оподатковуваний дохід
перевищить граничну суму доходу, що дає
право на застосування ПСП, або, навпаки,
виявиться менше за нього, що призведе до
втрати права або до отримання права на
застосування ПСП до місячного доходу, що
в остаточному результаті змінить податкові
зобов’язання.

Ставка ПДФО
За першим абзацом п. 167.1 ПКУ ставка
ПДФО становить 15 % бази оподаткування
щодо нарахованих (виплачених, наданих)
доходів (крім випадків, визначених у п. 167.2–
167.6 ПКУ), в т. ч., але не винятково у формі
заробітної плати, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат або інших виплат і
винагород, які нараховуються (виплачуються,
надаються) платнику у зв’язку з трудовими
відносинами та за цивільно-правовими договорами.
Абзацом другим п. 167.1 ПКУ визначено,
що якщо база оподаткування, визначена з
урахуванням норм п. 164.6 ПКУ (тобто зменшена на суму ЄСВ), внесків у недержавний
пенсійний фонд, які сплачуються за рахунок
заробітної плати працівника тощо) щодо доходів, зазначених в абзаці першому п. 167.1 ПКУ,
в календарному місяці перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного
податкового року (протягом усього 2015 р. —
перевищує 12 180 грн), до суми такого перевищення застосовується ставка 20 %.
Таким чином, оскільки до місячного доходу
працівника може застосовуватись як одна
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(15 %), так і дві ставки ПДФО (15 і 20 %),
виникає необхідність у правильному визначенні суми місячного доходу з урахуванням
сум, нарахованих в одних місяцях, але які
відносяться до іншого. Перерахунок місячних
доходів призначений для визначення того,
чи необхідно до частини місячного доходу
застосовувати ставку ПДФО в розмірі 20 %
або, навпаки, дасть змогу уникнути оподаткування частини місячного доходу за
зазначеною ставкою.

Алгоритм проведення річного
перерахунку ПДФО
Перерахунок сум доходів за результатами
звітного податкового року необхідно здійснити в останньому місяці звітного року —
грудні — з урахуванням вищевикладених
вимог за таким алгоритмом.
Річний перерахунок полягає в уточненні
виплачуваних протягом року місячних доходів з урахуванням сум, які нараховувались
безпосередньо за звітні місяці (відпускні,
допомога по тимчасовій непрацездатності,
індексація тощо).
1. Проводиться уточнення за кожним
місяцем доходів, виплачених протягом
звітного періоду, з урахуванням сум, які були
нараховані безпосередньо за звітні місяці,
тобто з урахуванням розподілу «перехідних» відпускних і допомоги по тимчасовій
непрацездатності за місяцями, за які вони
нараховані, а також з урахуванням віднесення до конкретного місяця інших виплат, нарахованих в одному місяці, але які
відносяться до попередніх місяців (індексація, нарахована загальною сумою в одному
місяці через помилкове її ненарахування у
попередньому). В той же час нараховані в
місяцях доходи перевіряються на наявність
арифметичних та інших помилок. Уточнені
місячні оподатковані доходи розраховується
окремо як об’єкти оподаткування.
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2. Розрахована для кожного місяця сума
оподатковуваного доходу порівнюється з:
• граничним доходом, який дає право
на застосування ПСП;
• сумою доходу, який визначається
для цілей оподаткування за ставкою 15 %
та/або 20 %.
3. Проводиться остаточне оподаткування
розрахованого (уточненого) оподаткованого
доходу щомісяця та визначається сума ПДФО
до сплати для кожного місяця окремо.
4. Визначається остаточна річна сума
ПДФО, що складається із сум податків, визначених за результатами перерахунку кожної
окремої місячної оподаткованої суми доходу.
5. Річна сума ПДФО, розрахована в результаті перерахунку, порівнюється з фактично утриманим ПДФО протягом звітного
податкового року:
• у випадку перевищення річною розрахунковою сумою ПДФО суми фактично утриманого ПДФО протягом звітного
року виникає недоплата ПДФО. Сума такої
недопл ати стягується роботодавцем за
рахунок будь-якого оподатковуваного
доходу (після його оподаткування) грудня,
а якщо такого доходу не вистачає — за рахунок оподатковуваних доходів наступних
місяців (січень, лютий тощо) до повного
погашення суми такої недоплати (абзац
перший пп. 169.4.4 ПКУ);
• у випадку перевищення сумою фактично утриманого протягом року ПДФО
обчисленої річної суми ПДФО, виникає
переплата ПДФО. На суму такої переплати
зменшується розмір ПДФО, що утримується
з оподатковуваного доходу грудня, якщо її
не вистачає — зменшується розмір ПДФО,
який підлягає утриманню з оподатковуваного доходу наступних місяців (січень,
лютий тощо) до повного погашення суми
такої переплати.
Зверніть увагу на те, що іноді перерахунок
не призводить до недоплати або переплати
ПДФО (результат буде «нульовий»).
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Це можливо в таких випадках:
• якщо працівнику в місяцях звітного
року не нараховувались «перехідні» виплати
чи виплати, які відносяться до інших місяців
(тобто коли немає необхідності відносити
будь-які платежі, нараховані в одному місяці,
до інших місяців);
• якщо у всіх місяцях звітного року до
заробітної плати всіх працівників не застосовувалась ПСП, перерахунок місячних доходів
не призвів до виникнення права працівників
на одержання ПСП (тобто уточнені місячні
заробітні плати всіх працівників у всіх місяцях
також перевищили граничний розмір доходу, який дає право на застосування ПСП);
• якщо у всіх місяцях звітного року до
заробітної плати всіх працівників засто-

совувалась ставка ПДФО в розмірі 15 %, а
перерахунок місячних доходів не призвів до
необхідності оподаткування таких доходів
за ставкою 20 % (тобто уточнені місячні заробітні плати всіх працівників у всіх місяцях
також не перевищили суму доходу, до якого
застосовується ставка ПДФО, що становить
20 % — у 2015 р. — 12 180 грн);
• якщо податковий агент регулярно протягом звітного року (до грудня) проводив
перерахунок доходів, що дозволено пп. 169.4.3
ПКУ, і ним не були допущені арифметичні та
інші помилки, які призвели до неправильного
визначення податкових зобов’язань.
Розглянемо на конкретних прикладах застосування порядку проведення перерахунку
доходів за підсумками 2015 р.

ПРИКЛАД 1

Перерахунок ПДФО, за результатами якого внаслідок розподілу «перехідної»
допомоги по тимчасовій непрацездатності протягом декількох місяців працівник
втрачає право на ПСП за один із місяців
Працівниця, яка утримує трьох дітей у віці до 18 років, один із яких є інвалідом, на підставі
поданих на отримання ПСП відповідно до пп. 169.1.2 і пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ документів
у 2015 р. має право на застосування ПСП у розмірі 609,00 грн у розрахунку на кожну
дитину, яка не є інвалідом, а також у розмірі 913,50 грн на дитину-інваліда. Загальний
розмір ПСП становить 2131,50 грн (609,00 грн 2 дітей + 913,50 грн на дитину-інваліда).
Граничний розмір доходу, який дає їй право отримувати ПСП у 2015 р., — 5130,00 грн
(1710,00 грн 3 дітей) згідно з абзацом другим пп. 169.4.1 ПКУ. Оклад працівниці в січнісерпні — 5200,00 грн, у вересні-грудні — 5500,00 грн
Протягом 2015 р. заробітна плата працівниці нараховувалась, виходячи з окладу, а в
липні за дні хвороби з 15 червня до 3 липня (14 робочих днів) була нарахована допомога
по тимчасовій непрацездатності в сумі 3752,00 грн (268,00 грн 15 роб. дн.), із них:
— 2948,00 грн (268,00 грн 11 роб. дн.) — за дні хвороби у червні;
— 804,00 грн (268,00 грн 3 роб. дн.) — за дні хвороби в липні.
Нарахована заробітна плата в червні-липні у працівниці:
— за дев’ять відпрацьованих днів у червні — 2340,00 грн (5200,00 20 роб. дн. 9 відпр. дн.);
— за 20 відпрацьованих днів у липні — 4521,74 грн (5200,00 23 роб. дн. 20 відпр. дн.).
Загальна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності була нарахована працівниці
в липні, тому загальний нарахований дохід:
— у червні — 2340,00 грн (зарплата);
— у липні — 4521,74 грн (зарплата) + 3752 грн (допомога по тимчасовій непрацездатності) = 8273,74 грн.
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Оскільки у червні працівниці була нарахована тільки зарплата, виходячи з окладу за
відпрацьовані дні, яка не перевищує граничний розмір доходу, який дає працівниці право
на отримання ПСП (2340,00 грн < 5130,00 грн), для визначення податкової бази ПДФО в
цьому місяці заробітна плата зменшується на ПСП у сумі 2131,50 грн.
У всіх інших місяцях 2015 р. нарахована зарплата працівниці перевищує граничну суму
доходу, що дає їй право на отримання ПСП (більше 5130,00 грн), тому ПСП не надавалась.
Ставка ЄСВ у вигляді утримань із заробітної плати — 3,6 % — із зарплати, 2 % — із допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Загальну суму нарахувань та утримань за 2015 р. наведемо в таблиці 1.
Таблиця 1. Фактичні нарахування й утримання протягом 2015 р.
Місяці
року
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Усього

Нарахований
дохід
5200,00
5200,00
5200,00
5200,00
5200,00
2340,00
8273,74
5200,00
5500,00
5500,00
5500,00
5500,00
63 813,74

Утримання
ЄСВ
187,20
187,20
187,20
187,20
187,20
84,24
237,821
187,20
198,00
198,00
198,00
198,00
2237,26

1 (2340,00 грн – 84,24 (3,6 %) + 3752,00 грн

ПСП

ПДФО (15 %)

—
—
—
—
—
2131,50
—
—
—
—
—
—
—

751,92
751,92
751,92
751,92
751,92
18,64
1205,39
751,92
795,30
795,30
795,30
795,30
8916,75

Зарплата
«до виплати»
4260,88
4260,88
4260,88
4260,88
4260,88
2237,12
6830,53
4260,88
4506,70
4506,70
4506,70
4506,70
52 659,73

2 % = 237,82 грн.

Оскільки допомога по тимчасовій непрацездатності з метою визначення граничної
суми доходу для отримання ПСП відповідно до пп. 169.4.1 ПКУ належить до податкових
періодів нарахування, слід розподілити перехідну допомогу по тимчасовій непрацездатності за місяцями, за які вона нарахована (червень і липень) і визначити дохід працівниці
в цих місяцях:
— дохід червня: 2340,00 грн (зарплата) + 2948,00 грн (допомога по тимчасовій непрацездатності) = 5288,00 грн;
— дохід липня: 4521,74 грн (зарплата) + 804,00 грн (допомога по тимчасовій непрацездатності) = 5325,74 грн.
У результаті розподілу перехідної допомоги по тимчасовій непрацездатності за місяцями, за які вона нарахована, дохід працівниці в червні вже перевищує граничний обсяг
доходу, який дає право використовувати ПСП (5288,00 грн > 5130,00 грн), тому працівниця в червні не має права отримувати ПСП. Отже приводимо перерахунок ПДФО (див.
таблицю 2, с. 56):
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Таблиця 2. Нарахування й утримання під час перерахунку доходів
Місяці
року
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Усього

Нарахований
дохід
5200,00
5200,00
5200,00
5200,00
5200,00
5288,00
5325,74
5200,00
5500,00
5500,00
5500,00
5500,00
63 813,74

2 2340,00 грн
3 4521,74 грн

Утримання
ЄСВ
187,20
187,20
187,20
187,20
187,20
143,202
178,863
187,20
198,00
198,00
198,00
198,00
2237,26

ПСП
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ПДФО (15 %) після
перерахунку
751,92
751,92
751,92
751,92
751,92
771,72
772,03
751,92
795,30
795,30
795,30
795,30
9236,47

Зарплата
«до виплати»
4260,88
4260,88
4260,88
4260,88
4260,88
4373,08
4374,85
4260,88
4506,70
4506,70
4506,70
4506,70
52 340,01

3,6 % + 2948,00 грн 2 % = 143,20 грн.
3,6 % + 804,00 грн 2 % = 178,86 грн.

Як бачимо, за результатами перерахунку розрахункова річна сума ПДФО перевищує
суму фактично сплаченого ПДФО, тому виникає недоплата податку в розмірі 319,72 грн
(936,47 – 8916,75). Сума недоплати стягується роботодавцем за рахунок оподатковуваного
доходу (після його оподаткування) за останній місяць календарного року — грудня
2015 р., тобто із заробітної плати працівниці за цей місяць. Загалом у грудні 2015 р. із заробітної плати працівниці необхідно утримати ПДФО в сумі 1115,02 грн (795,30 + 319,72),
тому «до виплати» цього місяця підлягатиме 4186,98 грн (5500,00 – 198,00 – 1115,02).

ПРИКЛАД 2

Перерахунок ПДФО, за результатами якого через розподіл «перехідних»
відпускних за місяцями працівник отримує право на ПСП у двох місяцях і втрачає
право на ПСП в одному місяці
Працівник підприємства, який є інвалідом ІІ групи, на підставі пп. «ґ». пп. 169.1.3 ПКУ
має право на ПСП у підвищеному розмірі (150 % звичайної ПСП), яка становить 913,50 грн.
Оклад працівника у 2015 р. — 1700,00 грн.
Протягом 2015 р. працівнику нараховувалась заробітна плата за відпрацьовані дні,
виходячи з окладу, а також нараховувались відпускні:
— у травні — за 16 календарних днів основної щорічної відпустки, яка надавалась із
25 травня до 10 червня в розмірі 896,00 грн (56,00 грн 16 к. дн.), із яких 392,00 грн (56,00 грн
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7 к. дн.) за сім днів відпустки травня і 504,00 грн (56 грн 10 к. дн.) — за дев’ять днів
відпустки, що припадають на червень;
— у липні — за 14 календарних днів основної щорічної відпустки, яка надавалась із
27 липня до 9 серпня в розмірі 798,00 грн (57,00 14 к. дн.), із яких 285,00 грн (57,00 грн
5 к. дн.) — за чотири дні відпустки, що припадають на липень, і 513,00 грн (57,00 грн
9 к. дн.) — за дев’ять днів відпустки, що припадають на серпень.
Нарахована заробітна плата працівника у травні-серпні становила за:
— 13 відпрацьованих днів у травні — 1227,78 грн (1700,00 грн 18 роб. дн. 13);
— 13 відпрацьованих днів у червні — 1105,00 грн (1700,00 грн 20 роб. дн. 13);
— 18 відпрацьованих днів у липні — 1330,43 грн (1700,00 грн 23 роб. дн. 18);
— 15 відпрацьованих днів у серпні — 1275,00 грн (1700,00 грн 20 роб. дн. 15).
«Перехідні» відпускні за щорічну відпустку нараховувались у травні та липні, тому
сукупний нарахований дохід у цих місяцях:
— у травні: 1227,78 грн (зарплата) + 896,00 грн (відпустка) = 2123,78 грн;
— у липні: 1330,43 грн (зарплата) + 798 грн (відпустка) = 2128,43 грн.
Загальний нарахований дохід працівника у травні та липні перевищив граничний розмір доходу, який дає право на застосування ПСП (2123,78 грн > 1710 грн і 2128,43 грн >
> 1710 грн), тому в цих місяцях до заробітної плати працівника ПСП не застосовувалась.
В інших місяцях 2015 р. нарахована зарплата не перевищувала граничний розмір
доходу, який дає право на застосування ПСП (менше 1710,00 грн), тому ПСП застосовувалась. У працівника ставка ЄСВ у вигляді утримань із заробітної плати становила 3,6 %.
Загальну суму нарахувань та утримань за 2015 р. наведемо в таблиці 3.
Таблиця 3. Фактичні нарахування й утримання протягом 2015 р.
Місяці
року
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Всього

Нарахований Утримання
дохід
ЄСВ
1700,00
61,20
1700,00
61,20
1700,00
61,20
1700,00
61,20
2123,78
76,46
1105,00
39,78
2128,43
76,62
1275,00
45,90
1700,00
61,20
1700,00
61,20
1700,00
61,20
1700,00
61,20
20 232,21
728,36

ПСП

ПДФО (15 %)

913,50
913,50
913,50
913,50
—
913,50
—
913,50
913,50
913,50
913,50
913,50
—

108,80
108,80
108,80
108,80
307,1
22,76
307,77
47,34
108,80
108,80
108,80
108,80
1555,37

Зарплата
«до виплати»
1530,00
1530,00
1530,00
1530,00
1740,23
1042,46
1744,04
1181,76
1530,00
1530,00
1530,00
1530,00
17 948,48

Оскільки відповідно до пп. 169.4.1 ПКУ з метою визначення граничної суми доходу, яка дає право на ПСП, «перехідні» відпускні відносяться до податкових періодів їх
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нарахування, розподілимо їх за місяцями, за які вони нараховані (травень, червень, липень, серпень), і визначимо дохід працівника за ці місяці:
— дохід травня: 1227,78 грн (зарплата) + 392,00 грн (відпустка) = 1619,78 грн;
— дохід червня: 1105,00 грн (зарплата) + 504,00 грн (відпустка) = 1609,00 грн;
— дохід липня: 1330,43 грн (зарплата) + 285,00 грн (відпустка) = 1615,43 грн;
— дохід серпня: 1275,00 грн (зарплата) + 513,00 грн (відпустка) = 1788,00 грн
За наслідками розподілу перехідних відпускних за місяцями, за які вони нараховані,
доходи працівника в травні та липні вже не перевищують граничного розміру доходу, який
дає право на застосування ПСП (1619,78 грн < 1710,00 грн і 1615,43 грн < 1710,00 грн),
тому працівник у цих місяцях має право на отримання ПСП, а в серпні дохід працівника
перевищив граничний розмір доходу, який дає право на застосування ПСП (1788,00 грн >
> 1710,00 грн), тому в цьому місяці працівник не має права на отримання ПСП.
Таблиця 4. Нарахування й утримання під час перерахунку доходів
грн
Місяці
року

Нарахований
дохід

Утримання
ЄСВ

ПСП

ПДФО (15 %) після
перерахунку

Зарплата
«до виплати»

Січень

1700,00

61,20

913,50

108,80

1530,00

Лютий

1700,00

61,20

913,50

108,80

1530,00

Березень

1700,00

61,20

913,50

108,80

1530,00

Квітень

1700,00

61,20

913,50

108,80

1530,00

Травень

1619,78

58,31

913,50

97,20

1464,27

Червень

1609,00

57,92

913,50

95,64

1455,44

Липень

1615,43

58,16

913,50

96,57

1460,71

Серпень

1788,00

64,37

—

258,54

1465,09

Вересень

1700,00

61,20

913,50

108,80

1530,00

Жовтень

1700,00

61,20

913,50

108,80

1530,00

Листопад

1700,00

61,20

913,50

108,80

1530,00

913,50

Грудень

1700,00

61,20

Усього

20 232,21

728,36

108,80

1530,00

1418,34

18 085,51

За результатом перерахунку розрахункова сума ПДФО менша за суму фактично
сплаченого ПДФО, тому виникає переплата податку в сумі 137,03 грн (1555,37 грн –
– 1418,34 грн). На розмір переплати роботодавець може зменшити ПДФО, що підлягає
утриманню з доходів працівника за останній місяць календарного року — грудня 2015 р.
Фактично із заробітної плати працівника у грудні можна не платити ПДФО, оскільки його
сума є меншою за переплату з цього податку (108,80 грн < 137,03 грн). Також за рахунок
переплати з ПДФО, що залишилась і становить 28,23 грн (137,03 грн – 108,80 грн), можна
зменшити розмір податкового зобов’язання працівника, яке підлягає перерахуванню в
бюджет у січні 2015 р.
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Перерахунок ПДФО, якщо доходи працівника оподатковувались
за ставками 15 і 20 %
Протягом 2015 р. місячний оподатковуваний дохід працівника в кожному місяці перевищує граничний розмір доходу, який дає право застосовувати ПСП, тому до доходу
працівника ПСП не застосовувалась, але були застосовані ставки ПДФО в розмірі 15 і
20 %. Оклад працівника в 2015 р. був 12 000 грн. Графік роботи — п’ятиденний робочий
тиждень із вихідними в суботу та неділю.
Протягом 2015 р. працівнику, крім зарплати за відпрацьовані дні, нараховувались такі
виплати:
— у червні: відпускні за 25 календарних днів із 22 червня до 17 липня в сумі 10 000 грн
(400 грн 25 к. дн.), із яких 3200 грн (400 грн 8 к. дн.) — за вісім днів відпустки, які
припадають на червень, і 6800 грн (400 грн 17 к. дн.) — за 17 днів відпустки, що припадають на липень;
— у вересні: допомога по тимчасовій непрацездатності з 17 серпня до 4 вересня (14 робочих днів) у сумі 8260,00 грн (590,00 грн 14 роб. дн.), із яких 5900,00 грн (590,00 грн
10 роб. дн.) — за дні хвороби в серпні (10 роб. дн.) і 2360,00 грн (590,00 грн
4 роб. дн.) — за дні хвороби у вересні (4 роб. дн.).
Нарахована заробітна плата у червні-вересні за:
— 12 відпрацьованих днів у червні — 7200,00 грн (12 000,00 грн: 20 роб. дн. 12);
— шість відпрацьованих днів у липні — 3130,43 грн (12 000,00 грн: 23 роб. дн. 6);
— 10 відпрацьованих днів у серпні — 5454,55 грн (12 000,00 грн: 22 роб. дн. 10);
— 18 відпрацьованих днів у вересні — 9818,18 грн (12 000,00 грн: 22 роб. дн. 18).
Оскільки загальна сума відпускних нарахована працівнику у червні, а загальна сума
допомоги по тимчасовій непрацездатності — у вересні, сукупно в цих місяцях працівнику
було нараховано дохід у таких розмірах:
— у червні: 7200,00 грн (зарплата) + 10 000,00 грн (відпускні) = 17 200,00 грн;
— у вересні: 9818,18 грн (зарплата) + 8260,00 грн (допомога по тимчасовій непраце
здатності) = 18 078,18 грн.
У всіх місяцях 2015 р. дохід працівника не перевищує максимальне значення бази нарахування ЄСВ (у січні-серпні 2015 р. — 20 706 грн, у вересні-грудні — 23 426 грн), тому
із загальної суми всіх виплат працівнику у 2015 р. ЄСВ утримується: із заробітної плати,
в т. ч. відпускних, за ставкою 3,6 %; із допомоги по тимчасовій непрацездатності — за
ставкою 2 %.
Сума ПДФО із заробітної плати, яка дорівнює 12 000,00 грн, обчислюється таким чином.
Спочатку визначаємо суму ЄСВ, яка утримується з нарахованої заробітної плати (доходу) в місяцях 2015 р.:
— у січні-травні та жовтні-грудні із зарплати: 12 000,00 грн 3,6 % = 432,00 грн;
— у червні із зарплати, включаючи всю суму відпускних: 17 200,00 грн 3,6 % =
= 619,20 грн;
— у вересні із зарплати та всієї суми допомоги по тимчасовій непрацездатності:
9818,18 грн 3,6 % + 8260 грн 2 % = 353,45 + 165,20 = 518,65 грн.
База оподаткування ПДФО (нарахована заробітна плата (дохід), зменшена на суму
ЄСВ) становила:
— у січні-травні та жовтні-грудні: 12 000,00 – 432,00 = 11 568,00 грн;
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— у червні:17 200,00 – 619,20 = 16 580,80 грн;
— у вересні:18 078,18 – 518,65 = 17 559,53 грн.
Оскільки за зарплати 12 000,00 грн база оподаткування ПДФО в січні-травні та жовтні-грудні не перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (11 568,00 грн <
< 12 180,00 грн), із неї ПДФО утримується лише заставкою15 %.
За нарахованої у червні зарплати (17 200,00 грн) база оподаткування перевищує
10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (17 200,00 грн > 12 180,00 грн), тому сума
перевищення оподатковується ПДФО за ставкою 20 %.
За нарахованої у вересні зарплати (18 078,18 грн) база оподаткування перевищує
10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (18 078,18 грн > 12 180,00 грн), тому сума
перевищення оподатковується ПДФО за ставкою 20 %.
База оподаткування, до якої застосовується ставка податку 20 %:
— у червні: 16 580,80 – 12 180,00 = 4400,80 грн;
— у вересні: 17 559,53 – 12 180,00 = 5379,53 грн.
Далі визначаємо суму ПДФО:
— за ставкою 15 % оподатковується ПДФО дохід у сумі 11 568,00 грн за зарплати
12 000,00 грн (січень-травень і жовтень-грудень), а також 12 180,00 грн за зарплати в
розмірі 17 200,00 грн (червень) і 18 078,18 грн (вересень). Утримуваний ПДФО із цих сум
становить:
11 568,00 грн 15 % = 1735,20 грн,
12 180,00 грн 15 % = 1827,00 грн;
— за ставкою 20 % оподатковується ПДФО дохід у розмірі 4400,80 грн із заробітної
плати червня (17 200,00 грн) і дохід у розмірі 5379,53 грн із заробітної плати вересня
(18 078,18 грн). Утримуваний ПДФО з цих сум становить:
4400,80 грн 20 % = 880,16 грн,
5379,53 грн 20 % = 1075,91 грн.
Загальна сума ПДФО, що підлягає утриманню із заробітної плати працівника, в цих
місяцях:
— червень: 1827,00 + 880,16 = 2707,16 грн;
— серпень: 1827,00 + 1075,91 = 2902,91 грн.
За аналогічним алгоритмом обчислюються суми ПДФО, що утримуються із зарплати,
коли працівнику нараховують «перехідні» платежі.
Загальну суму нарахувань та утримань за 2015 р. наведемо в таблиці 5.
Таблиця 5. Фактичні нарахування й утримання протягом 2015 р.
грн
Місяці
року

Нарахований
дохід

1
Січень
Лютий
Березень

2
12 000,00
12 000,00
12 000,00

Утримання ЄСВ (зарплата —
3,6 %, допомога по тимчасовій
непрацездатності — 2 %)
3
432,00
432,00
432,00

ПДФО
Зарплата
(15 %, 20 %) «до виплати»
4
1735,20
1735,20
1735,20

5
9832,80
9832,80
9832,80
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1
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Усього

2
12 000,00
12 000,00
17 200 ,00
3130,43
5454,55
18 078,18
12 000,00
12 000,00
12 000,00
13 9863,16

3
432,00
432,00
619,20
112,70
196,36
518,65
432,00
432,00
432,00
4902,91

4
1735,20
1735,20
2707,16
452,66
788,73
2902,91
1735,20
1735,20
1735,20
20 733,06

5
9832,80
9832,80
13 873,64
2565,07
4469,46
14 656,62
9832,80
9832,80
9832,80
114 227,19

Оскільки відпускні та допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до пп. 169.4.1
ПКУ відносяться до податкових періодів їх нарахування, розподілимо їх за місяцями, за
які вони нараховані, і визначимо дохід працівника в цих місяцях:
— дохід червня: 7200,00 грн (зарплата) + 3200,00 грн (відпускні) = 10 400,00 грн;
— дохід липня: 3130,43 грн (зарплата) + 6800,00 грн (відпускні) = 9930,43 грн;
— дохід серпня: 5454,55 грн (зарплата) + 5900,00 грн (допомога по тимчасовій непрацездатності) = 11 354,55 грн;
— дохід вересня: 9818,18 грн (зарплата) + 2360,00 грн (допомога по тимчасовій непрацездатності) = 12 178,18 грн.
За наслідками розподілу «перехідних» відпускних і допомоги по тимчасовій непрацездатності за місяцями, за які вони нараховані, дохід збільшився в липні та серпні, а у
червні та вересні зменшився, але в жодному з цих місяців база оподаткування не перевищує 12 180,00 грн
Отже, в жодному з місяців працівник не має доходу, з якого ПДФО утримується за
ставкою 20 %. Виконуємо перерахунок ПДФО (таблиця 6):
Таблиця 6. Нарахування й утримання під час перерахунку доходів
грн
Місяці
року
1
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень

Нарахований
Утримання ЄСВ
дохід
2
3
12 000,00
432,00
12 000,00
432,00
12 000,00
432,00
12 000,00
432,00
12 000,00
432,00
10 400,00
374,40
9930,43
357,50
11 354,55
314,364

ПДФО (15 %) після
перерахунку
4
1735,20
1735,20
1735,20
1735,20
1735,20
1503,84
1435,94
1656,03

Зарплата
«до виплати»
5
9832,80
9832,80
9832,80
9832,80
9832,80
8521,76
8136,99
9384,16
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ПРИКЛАД 3
1
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Усього
4 5454,55 грн
5 9818,18 грн

2
12 178,18
12 000,00
12 000,00
12 000,00
139 863,16
3,6 % + 5900,00 грн
3,6 % + 2360,00 грн

3
400,655
432,00
432,00
432,00
4902,91

4
1766,63
1735,20
1735,20
1735,20
20 244,04

5
10 010,90
9832,80
9832,80
9832,80
114 716,22

2 % = 314,36 грн.
2 % = 400,65 грн.

У результаті проведеного перерахунку розрахована сума ПДФО менша за суму
фактично сплаченого ПДФО, тому виникає переплата податку в розмірі 489,02 грн
(20 733,06 – 20 244,04). На суму переплати роботодавець може зменшити суму ПДФО,
що підлягає утриманню з доходів працівника за останній місяць календарного року —
грудень 2015 р. Із заробітної плати за грудень можна буде утримати ПДФО лише в розмірі
1246,18 грн (1735,20 – 489,02).

Документальне оформлення
та відображення перерахунку
доходів у ф. № 1ДФ
Чинним законодавством не встановлено особливої форми документа, яким слід
оформити проведення річного перерахунку
доходів. Тому роботодавець може оформити
його в довільній формі у вигляді бухгалтерської довідки з належним обґрунтуванням
причин коригування ПДФО. Донарахування
ПДФО за результатами річного перерахунку
має бути відображено як у бухгалтерському,
так і в податковому обліку місяця, в якому
такий перерахунок проведено (у грудні
звітного року). В бухгалтерському обліку донарахування ПДФО в разі виявлення
його недоплати відображається проводкою
Д-т 661 К-т 641, а переплата ПДФО — такою
ж проводкою методом «сторно».
Результати перерахунку доходів за результатами 2015 р. мають бути відображені
роботодавцями у Податковому розрахунку
ф. № 1ДФ за ІV квартал 2015 р., який слід
подати не пізніше 09.02.2016 р.

Податковий розрахунок ф. № 1ДФ за
ІV квартал 2015 р. заповнюється таким чином:
• у графі 3 «Сума виплаченого доходу»
та 3a «Сума нарахованого доходу» відображаються виплачені та нараховані доходи у
звітному періоді;
• в графах 4 «Сума перерахованого податку» та 4а «Сума нарахованого податку» —
сума ПДФО з урахуванням сум переплат/
недоплат ПДФО. тобто відображається
відкоригована в результаті річного перерахунку сума ПДФО (див. приклад 4, с. 63).

Відповідальність за непроведення
перерахунку доходів
Відповідно до п. 176.2 ПКУ особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані:
• своєчасно та повністю нараховувати,
утримувати та сплачувати (перераховувати)
до бюджету податок із доходу, що виплачується на користь платника податку й оподатковується до або під час такої виплати
за його рахунок;

УЧЕТ И НАЛОГИ

№ 12 (113) декабрь 2015

ПРИКЛАД 4

Розрахунок податкових зобов’язань платника податків
та їх відображення в звітності
Щомісяця протягом ІV кварталу 2015 р. працівнику нараховувалась заробітна плата
в сумі 6000 грн (див. приклад 1).
Сума ПДФО, що підлягає утриманню з місячної заробітної плати, становить:
(6000 грн – 6000 грн 3,6 %) 15 % = 867,60 грн.
Загальна сума заробітної плати, нарахованої у ІV кварталі 2015 р.:
6000 грн 3 міс. = 18 000 грн.
Сума ПДФО, утриманого із заробітної плати у ІV кварталі 2015 р.:
867,60 грн 3 міс. = 2602,80 грн.
У результаті проведеного перерахунку за 2015 р. виникає недоплата ПДФО в розмірі
202,22 грн, тому вказану суму податку необхідно утримати із заробітної плати працівника
за грудень 2015 р.
Загальна сума ПДФО, яка підлягає утриманню із заробітної плати працівника в грудні
2015 р.:
867,60 + 202,20 = 1069,80 (грн).
Загальна сума ПДФО, яка підлягає утриманню із заробітної плати працівника
у ІV кварталі 2015 р.:
2602,80 + 202,20 = 2805,00 (грн).
Податковий розрахунок ф. № 1ДФ за ІV квартал 2015 р. (у разі своєчасного нарахування та виплати заробітної плати і сплати ПДФО до бюджету) заповнюється таким чином:
— у графі 3 «Сума виплаченого доходу» та 3a «Сума нарахованого доходу» відображається сума 18 000 грн;
— у графі 4 «Сума перерахованого податку» та 4а «Сума нарахованого податку»
відображається сума 2805 грн (див. зразок).
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)
на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
(витяг)

№
з/п

1

Сума утриманоСума наСума
го податку (грн,
Податковий номер рахова- виплачекоп.)
або серія та номер ного до- ного доперепаспорта*
ходу (грн, ходу (грн, нарахораховакоп.)
коп)
ваного
ного
2

3А

3

4А

4

Ознака
доходу

5

…

Ознака
ПСП

Ознака
(0, 1)

8

9

—

—

…
22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 18 000 00 18 000 00 2805 00 2805 00
…

101
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• 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;
• нести відповідальність у випадках,
визначених ПКУ.
На підставі п. 110.1 ПКУ платники податків, податкові агенти та/або їхні посадові
особи несуть відповідальність у разі вчинення
порушень, визначених законами з питань
оподаткування та іншим законодавством,
контроль за дотриманням якого покладено
на контролюючі органи.
З урахуванням вищевикладеного в разі
непроведення перерахунку ПДФО за результатами податкового року та/або невідображення його результатів у податковому розрахунку ф. № 1ДФ за IV квартал,
податкові агенти можуть бути притягнуті
до відповідальності.
Якщо в результаті проведеного перерахунку за 2015 р. виникає недоплата ПДФО,
а податковий агент (роботодавець) не стягує
її (не утримує ПДФО) з оподатковуваного
доходу платника податків за останній місяць
звітного року, до податкового агента (роботодавця) може бути застосований штраф,
установлений ст. 127 ПКУ.
Відповідно до п. 127.1 ПКУ ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків,
у т. ч. податковим агентом, до або під час
виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення
штрафу в розмірі 25 % суми податку,
що підлягає нарахуванню та/або сплаті
до бюджету. Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі 50 % суми
податку, що підлягає нарахуванню та/або
сплаті до бюджету. Вказані дії, вчинені протягом 1095 днів утретє та більше, тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі 75 %
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суми податку, що підлягає нарахуванню
та/або сплаті до бюджету.
Відповідальність за погашення суми податкових зобов’язань чи податкового боргу, що
виникають за результатами вчинення таких
дій, і обов’язок щодо сплати такого податкового боргу покладається на особу, визначену
ПКУ, в т. ч. на податкового агента. Платник
податків — одержувач такого доходу звільняється від обов’язку погашення такої суми податкового зобов’язання або податкового боргу,
крім випадків, установлених розділом IV ПКУ
(тобто крім випадків, коли платник податків —
отримувач доходів зобов’язаний подати річну
декларацію про майновий стан і доходи, якщо
внаслідок остаточного розрахунку з таким
платником податку виникає сума недоплати
ПДФО, що перевищує суму оподаткованого
доходу платника податків за останній звітний
період, а несплачена частина такої недоплати
включена платником у податкове зобов’язання
за результатами звітного податкового року та
сплачується ним самостійно — абзац другий
пп. 169.4.4 ПКУ).
Передбачені п. 127.1 ПКУ штрафи не застосовуються, якщо ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування)
ПДФО самостійно виявляється податковим
агентом під час проведення перерахунку
цього податку, передбаченого п. 169.4 ПКУ,
та виправляється в наступних податкових
періодах протягом податкового (звітного)
року згідно з нормами ПКУ.
Таким чином, якщо порушення в нарахуванні (утриманні, сплаті) ПДФО, що виправляються під час перерахунку, не будуть
виправлені до закінчення податкового
(звітного) року, тобто не будуть виправлені
під час річного перерахунку, а виявлена
недоплата ПДФО не буде утримана із суми
оподаткованого доходу (після його оподаткування), що виплачується працівнику
за останній місяць податкового року — грудень, до податкового агента застосовуються
наведені штрафи.
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На підставі п. 119.2 ПКУ неподання, подання з порушенням установлених строків,
подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової
звітності про суми доходів, нарахованих
(сплачених) на користь платника податків,
суми утриманого з них податку, а також
суми отриманої оплати від фізичних осіб за
товари (роботи, послуги), якщо такі недос
товірні відомості або помилки призвели до
зменшення та/або збільшення податкових
зобов’язань платника податку та/або до
зміни платника податку, тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі 510 грн. Ті самі
дії, вчинені платником податків, до якого
протягом року було застосовано штраф за
таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.
Ці штрафи не застосовуються, якщо недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника
податків, суми утриманого з них податку, а
також суми отриманої оплати від фізичних
осіб за товари (роботи, послуги) виникли у
зв’язку з виконанням податковим агентом
вимог п. 169.4 ПКУ та були виправлені за
вимогами ст. 50 ПКУ.
Таким чином, якщо недостовірну інформацію або помилки у Податковому розрахунку
ф. № 1ДФ, які можуть бути виправлені під час
проведення перерахунку, не буде виправлено
до закінчення податкового (звітного) ріку,
тобто не буде виправлено Податковим розрахунком ф. № 1ДФ, наданим за IV квартал,
то до податкового агента застосовуються
штрафи, передбачені п. 119.2 ПКУ.
На додаток до названих штрафів ст. 129
ПКУ передбачає нарахування пені в разі
непогашення податкових зобов’язань.
Нарахування пені починається в день настання строку погашення податкового
зобов’язання, визначеного податковим аген-
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том під час виплати (нарахування) доходів
на користь платників податків — фізичних
осіб, та/або контролюючим органом під
час перевірки такого податкового агента і
закінчується в день зарахування коштів на
рахунок органу, що здійснює казначейське
обслуговування бюджетних коштів та/або в
інших випадках погашення податкового боргу
та/або грошових зобов’язань (пп. 129.1.3,
129.3.1 ПКУ). Пеня нараховується з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що
діє на день виникнення такого податкового
боргу або на день його (частини) погашення,
залежно від того, яка з величин таких ставок
є більшою, за кожний календарний день
прострочення його сплати (п. 129.4 ПКУ).
Враховуючи наведене, можна зробити вис
новок, що проведення річного перерахунку
доходів не тільки необхідне, але й вигідне,
тому що роботодавець може виправити помилки, які він міг допустити протягом року,
без застосування штрафів і пені.
На додаток до відповідальності податкових агентів (роботодавців), ст. 163 (4)
Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна
відповідальність посадових осіб роботодавця. Згідно з цією статтею неутримання або
неперерахування до бюджету сум ПДФО під
час виплати фізичній особі доходів, перерахування ПДФО за рахунок коштів підприємства
(за винятком перерахування, дозволеного
законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державній податковій інспекції за встановленою формою
інформації про доходи громадян, тягнуть
за собою попередження або накладення
штрафу на посадових осіб підприємств, а
також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 2 до 3 нмдг
або від 34 до 51 грн (за повторне порушення
протягом року — від 3 до 5 нмдг або від
51 до 85 грн).
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Готівкові розрахунки:

обмеження, строки звітування
та відповідальність
Не секрет, що готівкові розрахунки завжди були більш сумнівними за безготівкові. Тому і грошова політика нашої країни
вже протягом певного часу тримає курс на скорочення обігу
готівки. Серед пріоритетів такої політики окреме місце займає
введення обмеження на готівкові розрахунки як між суб’єктами
господарювання, так між ними та фізичними особами. Які це
обмеження, на які строки видається готівка підзвітним особам,
та які наслідки має їх недотримання, розглянуто в статті

Обмеження готівкових
розрахунків
Пунктом 2.3 Положення про ведення
касових операцій у національній валюті
України, затвердженого постановою НБУ
від 15.12.2004 р. № 637 (далі — Положення № 637), встановлено, що підприємства (підприємці) мають право здійснювати готівкові
розрахунки між собою та з фізичними особами
протягом дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум,
визначених постановою НБУ від 06.06.2013 р.
№ 210 (далі — Постанова № 210).

Норми Постанови № 210
Згідно з п. 1 Постанови № 210 гранична
сума розрахунків готівкою протягом дня
становить:

• 10 000 грн — для розрахунків підприємств (підприємців) між собою;
• 150 000 грн — для розрахунків між
підприємством (підприємцем) і фізичною
особою за товари (роботи, послуги);
• 150 000 грн — для розрахунків між
фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному
засвідченню.
Ці обмеження не поширюються на:
• розрахунки підприємств (підприємців)
із бюджетами та державними цільовими
фондами;
• добровільні пожертви та благодійну
допомогу;
• використання коштів, виданих на відрядження.
Зауважимо, що:
• зазначені вище обмеження стосуються
також розрахунків за товари, придбані на
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виробничі (господарські) потреби за рахунок
готівкових коштів, одержаних за допомогою
електронного платіжного засобу (картки);
• обмеження на розрахунки встановлені
не тільки для платників готівкових коштів, а
і для їх отримувачів, тобто вони також мають
слідкувати, щоб денні суми надходження
готівки не перевищували граничні норми;
• кількість підприємств (підприємців) і
фізичних осіб, із якими протягом дня здійснюються розрахунки, а також кількість
платіжних документів не обмежуються.
Якщо фізичній особі потрібно протягом
дня провести платежі понад установлені
граничні суми, то за п. 2 Постанови № 210
вона може зробити це шляхом перерахування
коштів із поточного рахунку на поточний
рахунок, внесення та/або перерахування
коштів на поточні рахунки (в т. ч. на депозит
нотаріуса на окремий поточний рахунок у
національній валюті).
В свою чергу підприємство (підприємець),
крім цих двох способів, може провести платежі понад установлені граничні суми через
банки або небанківські фінансові установи,
які в установленому законодавством порядку
отримали ліцензію на переказ коштів без
відкриття рахунку (п. 2.3 Положення № 637).

Додаткові роз’яснення НБУ
Нацбанк неодноразово в листах надавав
роз’яснення щодо обмеження готівкових
розрахунків. І хоча в окремих випадках позиція НБУ не мала під собою нормативного
підґрунтя, вважаємо, що платникам її все
одно варто знати, оскільки під час перевірок
контролюючі органи можуть керуватися
цими листами-роз’ясненнями.
Сплата за договором, загальна сума
якого перевищує 150 тис. грн. На думку
НБУ, викладену в п. 3 листа від 24.01.2014 р.
№ 11-116/3159 (далі — Лист № 11-116), якщо
за договором між підприємством (підприємцем) і фізичною особою загальна сума
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перевищує 150 тис. грн, готівкові платежі
можна розбити на декілька частин, що не
перевищують граничний розмір, і провести
їх у різні дні. Це не суперечитиме законодавству, і таку позицію НБУ підтримують й
податківці (підкатегорія 109.13 у Базі знань).
Розрахунки з підзвітними особами,
які діють від імені підприємства. Якщо
фізична особа купує за готівку товарно-матеріальні цінності для підприємства, про що
свідчать виписані документи, то гранична
сума готівкових розрахунків підприємства
(підприємця) з цією фізичною особою прирівнюється до розрахунків із підприємством,
від імені якого вона діє, і не має перевищувати 10 тис. грн протягом дня. Зазначене
обмеження стосується розрахунків як підзвітними коштами — коштами, отриманими
від підприємства, так і власними коштами
підзвітної особи (лист НБУ від 30.01.2014 р.
№ 27-011/3958).
Виплата готівкою дивідендів. Незва
жаючи на те що законодавство не містить
жодного слова щодо готівкового обмеження під час виплати дивідендів, НБУ в листі
від 01.08.2014 р. № 11-117/41539, посилаючись на п. 1 Постанови № 210 і п. 2.3
Положення № 637, вважає, що обмеження
стосуються розрахунків за правочинами,
предметом яких є будь-які матеріальні та
нематеріальні блага, що можуть бути оцінені
в грошовій формі, в т. ч. розрахунків за договорами, пов’язаними з корпоративними
правами, наданням і поверненням позики
тощо. Тому, на думку НБУ, підприємства в разі
виплати дивідендів готівкою мають обмежу
вати їх протягом дня, зокрема, виплачувати
не більше 10 тис. грн іншому підприємству
та не більше 150 тис. грн — фізичній особі.
Обмеження готівки під час виплати/
повернення позики. НБУ вважає, що обмеження готівкових розрахунків поширюються і
на випадки надання або повернення грошової
позики (Лист № 11-116). Цю позицію НБУ
підтримують і податківці, уточнюючи, що
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обмеження готівки стосується і розрахунків за
договорами поворотної фінансової допомоги
(лист ДФСУ від 21.07.2014 р. № 25/6/99-9922-06-03-15/415).
Як бачимо, НБУ разом із податківцями не прив’язують обмеження готівкових
розрахунків між підприємствами (підприємцями) та фізичними особами тільки до
операцій, пов’язаних із реалізацією продукції
(товарів, послуг), як це передбачено п. 1
Постанови № 210 і п. 2.3 Положення № 637,
а листами розширюють перелік операцій, де
застосовуються такі обмеження.

Строки для видання готівки під звіт
Окрім обмеження в сумі, законодавством
установлені й терміни видання готівкових
коштів під звіт працівникам підприємства.
Відповідно до другого абзацу п. 2.11
Положення № 637 дозволяється видавати
готівкові кошти під звіт на строк:
• не більше 10 робочих днів — для закупівлі
сільськогосподарської продукції та заготівлі
вторинної сировини, крім металобрухту;
• не більше двох робочих днів — на всі
інші виробничі (господарські) потреби.
Якщо підзвітній особі одночасно видана
готівка як на відрядження, так і на вирішення під час відрядження виробничих
(господарських) питань, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської продукції
та заготівлею вторинної сировини, то строк,
на який видана готівка під звіт на ці завдання, може бути продовжено до завершення
терміну відрядження (абзац третій п. 2.11
Положення № 637).
Зауважимо, що на сьогодні чинним законодавством не встановлено, за скільки днів до
початку відрядження працівникові має бути
видана сума готівкових коштів (аванс на відрядження). Це підтверджує і Мінфін у листі
від 18.10.2006 р. № 31-18030-07-25/21780, де
зазначає, що таке питання має вирішуватися
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в кожному конкретному випадку після видання наказу про відрядження, з урахуванням
можливості понесення працівником витрат,
пов’язаних із відрядженням, зокрема, прид
банням проїзних квитків.

Звітування за отриману готівку
Нові Порядок та форма Звіту
За отримані готівкові кошти підзвітна особа має вчасно відзвітувати. Звертаємо увагу
на те, що з 06.11.2015 р. набрав чинності
новий Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або
під звіт, затверджений наказом Міністерства
фінансів України від 28.09.2015 р. № 841
(далі — Порядок № 841). Отже, починаючи з указаної дати, підзвітні особи повинні
звітувати за новою формою Звіту.
Загалом форма Звіту про використання
коштів, отриманих на відрядження або під
звіт (далі — Звіт), залишилася такою, як
і була: новацією є поява другої зноски на
лицьовому боці форми, в якій вказано на
необхідність врахування «натурального»
коефіцієнта під час розрахунку суми ПДФО,
яку слід сплатити підзвітній особі в разі неповернення нею суми надміру витрачених
коштів протягом звітного місяця, на який
припадає граничний строк повернення
готівки.
Деяких змін зазнав і Порядок № 841: у
ньому з’явилася нова норма (п. 2), яка визначає, що дія цього Порядку поширюється
як на осіб, які видали фізичній особі кошти
на відрядження або під звіт для виконання
окремих цивільно-правових дій від їхнього
імені та за їхній рахунок, так і на самих
фізичних осіб, які отримали такі кошти.
Також вилучено норму (абзац другий п. 5
попереднього Порядку) про невключення
до суми перевищення підзвітних коштів,
витрачених на рекламні цілі (хоча у пп. «б»
пп. 170.9.1 ПКУ вона є).
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Строки звітування
Строки звітування за отриману готівку
наведено у п. 3 Порядку № 841, норми якого
практично повторюють норми пп. 170.9.2 та
170.9.3 ПКУ. В них визначені строки подання
Звіту та повернення надміру витрачених коштів
залежно від способів отримання готівки чи
проведення розрахунку платіжною карткою.
Для зручності наведемо ці строки в таблиці.
Як бачимо, в зазначених нормах Поряд
ку № 841 і ПКУ зовсім не згадується про
звітування за коштами, які видаються авансом для закупівлі сільськогосподарської
продукції/заготівлі вторинної сировини або
для інших виробничих (господарських) потреб на строки, встановлені абзацом другим
п. 2.11 Положення № 637.
Тому додамо, що підзвітним особам потрібно оформляти Звіт та повертати невикористану частину авансу:
• на виробничі (господарські) потреби —
наступного дня за днем видання коштів під звіт;
• на закупівлю сільськогосподарської
продукції та заготівлю сировини (крім металобрухту) — протягом 10 робочих днів із дня
видання готівки під звіт, але (з урахуванням

п. 3 Порядку № 841) не пізніше п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому
платник податку завершує виконання окремої цивільно-правової дії (тобто закупівлю
сільгосппродукції чи сировини).
Звертаємо увагу на те, що тільки після
звітування підзвітною особою за кошти,
отримані раніше, їй дозволяється видавати
«нову» готівку під звіт.

Відповідальність за порушення
норм використання готівки
Відповідальність підзвітної особи
Якщо підзвітна особа своєчасно не звітує
та не повертає кошти, що залишилися невикористаними, або надміру витрачені кошти
(використані понад фактичні витрати), то їх
сума (залишок авансу або сума перевищення витрат) підлягає оподаткуванню ПДФО
за ставками 15–20 % (залежно від суми).
Податковим агентом є особа, яка видала
готівкові кошти, тобто підприємство (підприємець). Нарахована сума ПДФО утримується

Строки подання Звіту та повернення надміру витрачених коштів
Спосіб отримання коштів/
проведення розрахунку

Готівкою із каси

Строк подання Звіту

Строк повернення надміру витрачених коштів

до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:
до або під час поа) завершує таке відрядження;
б) завершує виконання окремої цивільно-пра- дання Звіту
вової дії за дорученням і за рахунок особи, яка
видала кошти під звіт

Готівкою із застосуванням
платіжних карток під час від- до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження
рядження
Проведення під час відрядження розрахунків у безготівковій
формі із застосуванням платіжної картки

10 банківських днів після завершення відрядження, за наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може його продовжити до 20 банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення
розбіжностей між звітними документами)
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за рахунок будь-якого оподатковуваного
доходу підзвітної особи за місяць, а в разі
недостатності суми доходу — за рахунок
оподатковуваних доходів наступних звітних
місяців до повної сплати суми такого податку
(абзац третій пп. «б» пп. 170.9.1 ПКУ).
Базою оподаткування коштів, надміру витрачених платником податку на відрядження
або під звіт та не повернутих у встановлені
законодавством строки, є сума надміру
витрачених коштів, помножена на «натуральний» коефіцієнт, який обчислюється
за формулою згідно з п. 164.5 ПКУ.
Враховуючи те, що доходи, які підлягають
оподаткуванню ПДФО, є також об’єктом
оподаткування ВЗ, це означає, що на суму
не повернених вчасно невикористаних або
надміру витрачених коштів (без застосування
«натурального» коефіцієнта) слід нарахувати
ВЗ за ставкою 1,5 %.

Відповідальність підприємства
та посадових осіб
За порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги),
в т. ч. перевищення граничних сум розра-
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хунків готівкою ст. 163(15) Кодексу України
про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність для посадових
осіб юридичної особи в розмірі від 100 до
200 нмдг або від 1700 до 3400 грн (за пов
торне порушення протягом року — від 500
до 1000 нмдг або від 8500 до 17 000 грн).
До підприємства застосують фінансові
санкції, встановлені п. 1 Указу Президента
України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу
готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95.
Так:
• за перевищення встановлених строків
використання виданої під звіт готівки, а
також за видання готівкових коштів під звіт
без повного звітування за раніше отримані
кошти на підприємство накладається штраф
у розмірі 25 % виданих під звіт сум;
• за проведення готівкових розрахунків
без надання отримувачем коштів платіжного
документа (товарного або касового чека,
квитанції до прибуткового ордера, іншого
письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів,
підприємству доведеться сплатити штраф у
повному розмірі сплачених коштів.

Що нового

Перенесення робочих днів
З метою створення сприятливих умов для
святкування 7 січня — Різдва Христового,
8 березня — Міжнародного жіночого дня та
28 червня — Дня Конституції України, а також раціонального використання робочого
часу уряд у розпорядженні від 11.11.2015 р.
№ 1155-р рекомендував керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком
органів ПФУ, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
Державної казначейської служби та банків)

перенести у порядку та на умовах, визначених
законодавством, у 2016 р. для працівників, яким
установлено п’ятиденний робочий тиждень з
двома вихідними, робочі дні з:
— п’ятниці, 8 січня, — на суботу, 16 січня;
— понеділка, 7 березня, — на суботу, 12 березня;
— понеділка, 27 червня, — на суботу, 2 липня.
Про те, які для цього слід підготувати документи, можна прочитати в журналі «Заработная
плата» № 11/2015, с. 28.
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Резерв

на оплату відпусток:
що робити із сальдо
Податок на прибуток у 2015 р. обчислюється за правилами
бухгалтерського обліку. Отриманий фінансовий результат може
коригуватися на умовах, визначених ПКУ, на різниці, що виникають у випадках нарахування амортизації необоротних активів,
наявності фінансових операцій і в разі формування резервів
(забезпечень). До резервів (забезпечень) належить і резерв на
оплату відпусток. У статті розглянуто, які саме слід враховувати
сальдо резерву на оплату відпусток у податковому обліку

З

а новими правилами обчислення податку на прибуток у 2015 р. для цілей
податкового обліку запроваджено нову
вимогу: платник податку на прибуток, у якого
річний дохід від усіх видів діяльності перевищує 20 млн грн, зобов’язаний відкоригувати
об’єкт оподаткування, отриманий за даними
бухгалтерського обліку: суму різниць за певними видами операцій. Деякі коригування
пов’язані з формуванням і використанням
резервів та забезпечень.
Так, ст. 139 ПКУ передбачено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується
на суму витрат на формування резервів і забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки
працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці) відповідно до П(С)БО або МСФЗ.

Фінансовий результат до оподаткування
зменшується:
• на суму витрат (крім оплати відпусток
працівникам та інших виплат, пов’язаних з
оплатою праці), які відшкодовані за рахунок
резервів і забезпечень сформованих на підставі П(С)БО або МСФЗ;
• на суму коригування (зменшення)
резервів і забезпечень для відшкодування
наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші
виплати, пов’язані з оплатою праці), на
яку збільшився фінансовий результат до
оподаткування згідно із П(С)БО або МСФЗ.
А п. 24 підрозділу четвертого розділу ХХ
ПКУ встановлено, що до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою
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праці, відшкодовані після 01.01.2015 р. за
рахунок резервів і забезпечень, сформованих
до 01.01.2015 р. за П(С)БО або МСФЗ, якщо
такі витрати не були враховані під час визначення об’єкта оподаткування до 1 січня 2015 р.
Як бачимо, норми п. 24 підрозділу четвер
того розділу ХХ ПКУ передбачають збільшення
витрат, а не коригування фінансового результату, тому ці норми можуть застосовуватися всіма
платниками податків, незалежно від розміру
доходу. Тому розглянемо питання коригування
резервів відпусток у 2015 р. детальніше.

Резерви в бухгалтерському обліку
Для повного розуміння змін нагадаємо
про облік резервів. Більш детально ми вже
розглядали це питання у попередніх статтях
нашого видання.
У Плані рахунків для узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням
підприємства резервуються для забезпечення
майбутніх витрат/платежів і для включення
їх до витрат поточного періоду, використовується рахунок 47 «Забезпечення майбутніх
витрат і платежів». Для обліку руху та залишків
коштів на оплату чергових відпусток праців-

никам підприємств окремо використовується
субрахунок 471 «Забезпечення виплат відпусток». На цьому субрахунку узагальнюється
інформація про забезпечення обов’язкових
відрахувань від забезпечення виплат відпусток на відрахування на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
Відповідно до п. 13 П(С)БО 11 «Зобо
в’язання» суму створеного резерву для оплати
відпусток визнають витратами.
Забезпечення можуть нараховуватися
щомісячно протягом року або в кінці року.
Згідно зі стандартами бухгалтерського
обліку на кожну дату балансу сума резерву
має дорівнювати сумі, яку підприємство
зобов’язане буде погасити в майбутньому
за настання певних умов платежів. Якщо
ця сума на дату балансу виявилася більшою
або меншою від майбутніх зобов’язань, вона
підлягає коригуванню — зменшенню або
збільшенню. Якщо не планується вибуття
активів для погашення майбутніх зобов’язань,
сума такого забезпечення підлягає сторнуванню. Найчастіше коригування проводять
перед складанням річного фінансового звіту
після інвентаризації резервів.
Враховуючи норми П(С)БО 11, сальдо за
субрахунком 471 може зменшуватися шляхом

ПРИКЛАД 1

Відображення в обліку операцій зі зменшення сальдо за субрахунком 471
Перед складанням звітності за 2015 р. підприємство може зменшити нараховану раніше
суму резервів відпусток двома методами:
№
з/п

Зміст операції

Бухгалтерський
облік
Дт

Кт

471

719

91, 92, 93

471

Сума

Податковий
облік
Дт

Кт

2000,00

—

—

2000,00

—

—

Зменшено сальдо за субрахунком
471 шляхом:
1

збільшення операційного доходу

2

методом «сторно»
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відображення доходу за субрахунком 719 або
методом «сторно» (приклад 1, с. 72).
На підставі п. 5 П(С)БО 11 зобов’язання
визнається, якщо його оцінка може бути
достовірно визначена та існує ймовірність
зменшення економічних вигід у майбутньому
внаслідок погашення зобов’язання.
Інвентаризація витрат майбутніх періодів,
забезпечень та резервів майбутніх витрат і
платежів полягає в перевірці обґрунтованості
залишку вказаних сум на дату інвентаризації з урахуванням норм Положення про
інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 02.09.2014 р. №879:
• залишок забезпечення на оплату відпусток, включаючи відрахування на державне соціальне страхування з цих сум, станом
на кінець звітного року визначається за
розрахунком, який базується на кількості
днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденної
оплати праці працівників;
• до суми резервів відпусток додаються
винагороди за вислугу років і відрахування
за встановленими нормативами на державне
соціальне страхування з цих сум.
Якщо створеного резерву на оплату відпусток недостатньо, додаткові витрати необхідно
включити до складу операційних витрат того
періоду, в якому вони виникли. До того ж
слід пам’ятати, що субрахунок 471 «активний» і не може мати дебетового залишку,
тому використовувати резерву більше, ніж
нараховано, не можна.

Податкові правила обліку резерву
відпусток у 2015 р.
Із 01.01.2015 р., як зазначалося напочатку, коригування фінансового результату
для цілей податкового обліку за резервом відпусток розділом ІІІ ПКУ не передбачено.
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Сума витрат на формування резерву відпусток і нарахування та виплати відпускних
після 01.01.2015 р. у податковому обліку враховуються в тій же сумі, що й у бухгалтерському
обліку. До цього в податковому обліку до витрат включалися тільки фактично нараховані
працівникам суми обов’язкових виплат, але не
суми нарахованого резерву на оплату відпусток
(попередня редакція п. 142.2 ПКУ).
У 2014 р., коли підприємство створювало
резерв на оплату відпусток, воно мало право
на податкові витрати не в сумі створеного
резерву, а в сумі використаного резерву. Тобто
коли робилася проводка Д-т 23, 91, 92, 93, 94
К-т 471 виникали витрати у бухгалтерському
обліку. А коли на суму нарахованих відпускних робилася проводка Д-т 471 К-т 661, то
виникали витрати у податковому обліку,
тому що згідно з п. 142.1 ПКУ до складу витрат платника податку включалися фактичні
витрати на оплату праці фізичних осіб (зокрема працівників).
Станом на 31.12.2014 р. за кредитом
субрахунку 471 залишилося сальдо резерву на оплату відпусток за працівниками,
які «заробили» право на відпустку, нею не
скористалися, але можуть скористатися
у 2015 р. чи пізніше. Створений під ці витрати резерв на оплату відпусток збільшив
витрати в бухобліку. Але коли працівники,
створений резерв для яких «завис» у сальдо
за субрахунком 471, вирішать скористатися
правом на відпустку, то у 2015 р. проводка
Д-т 471 К-т 661 до виникнення витрат не
призведе — у бухобліку, тому що витрати
було сформовано у 2014 р., а у податковому
обліку, тому що скасовано п. 142.1 ПКУ, який
дозволяв включати до складу податкових
витрат фактичні витрати на оплату праці
фізичних осіб (зокрема працівників). Відразу
звертаємо увагу на те, що законодавством
не передбачена можливість донарахувати
резерв на оплату відпусток за період до
01.01.2015 р. для виправлення помилки.
Розглянемо приклад.

73

74

УЧЕТ И НАЛОГИ

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ПРИКЛАД 2

На підприємстві два працівники. Один із яких станом на 31.12.2014 р. використав усі дні відпусток, а другий — ні та має право на 10 днів відпустки за 2014 р.,
якою може скористатися у 2015 р. Залишок резерву на оплату його відпустки на
31.12.2014 р. — 2000,00 грн. Умовно приймаємо, що середньоденна зарплата першого працівника — 300,00 грн, другого — 200,00 грн.
Другий працівник із 12 до 16 січня 2015 р. використовує п’ять днів відпустки. А в
лютому обидва працівники скористалися правом на відпустку тривалістю п’ять днів.
В обліку операції з нарахування та використання резерву на оплату відпусток
можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст господарської операції

1

2

Бухгалтерський
облік
Д-т

К-т

3

4

Сума,
грн
5

Податковий облік
Доходи

Витрати

6

7

Створення і використання резерву у 2014 р.
1.1

Створено резерв на оплату
відпусток

Нараховано відпускні за
1.2 24 к. дн. першому працівнику
у грудні 2014 р.

1.3

Нараховано відпускні за
14 к. дн. другому працівнику
у грудні 2014 р.

92

4712014

12 000,00

—

—

471

661

7200,00

—

7200,00

471

661

2800,00

—

2800,00

4712014

2000,00

—

—

Сальдо невикористаного
резерву на оплату відпусток
на 31.12.2014 р.

Створення і використання резерву у 2015 р.

2.1

Нараховано відпускні
за 5 к. дн. другому працівнику
08.01.2015 р.

661

1000,00

—

?

4712014

1000,00

—

—

4712015

2000,00

—

2000,00

471

3000,00

—

—

2014 р.

4712014

1000,00

—

—

2015 р.

4712015

2000,00

—

—

4712014

Сальдо невикористаного
резерву на оплату відпусток
на 19.01.2015 р.

Створено резерв на оплату
2.2 відпусток у січні 2015 р.
(умовно)
Сальдо невикористаного
резерву на оплату відпусток
на 31.01.2015 р., у т. ч.
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ПРИКЛАД 2
1

2

3

4

5

6

7

Нараховано відпускні за 5 к. дн.
першому працівнику 05.02.2015 р.

4712014

661

1000,00

—

—

471

2000,00

—

—

Сальдо невикористаного резер2.3 ву на оплату відпусток, у т. ч.

2.4

2014 р.

4712014

0,00

—

—

2015 р.

4712015

2000,00

—

—

661

1500,00

—

—

4712015

500,00

—

—

Нараховано відпускні за 5 к. дн.
другому працівнику 05.02.2015 р.

4712015

Сальдо невикористаного
резерву на оплату відпусток

Із проводок 1.2, 1.3 бачимо, що у 2014 р.
у податковому обліку витрати на оплату
відпусток виникали тільки в разі їх фактичного нарахування, а не в момент створення
резерву, сальдо якого в частині невикористаної відпустки другим працівником на
31.12.2014 р. — 2000,00 грн.
Проводка 2.1 засвідчує, що оплату відпускних у розмірі 1000,00 грн проведено за
рахунок залишку резерву на оплату відпусток
(2000,00 грн, який у 2014 р. був включений
до складу бухгалтерських витрат), але податкових витрат у 2015 р. нібито не виникає.
Починаючи з 01.01.2015 р., витрати на
створення резерву на оплату відпусток враховуються у податковому обліку (проводка 2.2).
А подальше нарахування відпускних (проводки 2.3 і 2.4) — ні (на відміну від 2014 р.).
То чи справді підприємство втратило
право на витрати в частині оплати відпусток,
щодо яких сформовано резерв у 2014 р.? Ні,
не втратило.
Право на витрати дає п. 24 підрозділу четвертого розділу ХХ ПКУ — до складу витрат
(для цілей податкового обліку — прим. авт.)
включаються витрати на оплату відпусток
працівникам, відшкодовані після 01.01.2015 р.
за рахунок резервів і забезпечень, сформо-

ваних до 01.01.2015 р. (проводка 2.1), якщо
такі витрати не були враховані для визначення об’єкта оподаткування до 01.01.2015 р.
(проводка 1.1).
На умовах прикладу 2 ми продемонстрували, як працює п. 24 підрозділу четвертого
розділу ХХ ПКУ. Залишилося визначитися,
як це реалізувати практично, коли працівників не один-два, як у прикладі 2, а кілька
тисяч. Адже виникає питання як домогтися
зробити так, щоб суми у проводках 2.1 і 2.3
потрапляли у витрати у 2015 р. і зменшували
бухгалтерський прибуток 2015 р. для цілей
оподаткування?

Як реалізувати практично
Резерв відпусток не є точною величиною, оскільки розраховується, виходячи з
планових показників фонду оплати праці
та планових витрат на оплату відпусток.
Так само не є точною величиною залишок
резерву на оплату відпусток на кінець звітного періоду, оскільки він також базується
на планових витратах на їхню оплату, хоча
дні невикористаних відпусток можна порахувати точно.
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Тому можна запропонувати діяти так.
Розділити субрахунок 471 на два субрахунки
4712014 і 4712015, що ми й зробили у прикладі 2.
Із даних кадрового обліку відомо, за який
рік і якої тривалості надається відпустка
тому чи іншому працівнику. Тому коли у
2015 р. нараховуватимуться відпускні за
попередні роки (які мають бути оплачені
за рахунок залишку резерву), щоб вони потрапили у витрати у 2015 р. і зменшували
бухгалтерський прибуток 2015 р. для цілей
оподаткування слід робити одночасно про-

водку Дт 92 Кт 66 (нараховуємо відпускні)
та проводку Дт 4712014 Кт 719 на суму використаного резерву.
Поки що це, на нашу думку, єдиний спосіб, який дає змогу скористатися нормами
п. 24 підрозділу четвертого розділу ХХ ПКУ
та «зрівняти» витрати для цілей податкового
і бухгалтерського обліку. Але ми не претендуємо на істину в останній інстанції, а
тому ще повернемося до цього питання з
урахуванням роз’яснень Мінфіну, який, ми
переконані, розглядатиме це питання не раз.

Р ЕК Л АМ А

Беседка

Свята та пам’ятні дати у грудні

3 грудня, чт. Міжнародний день інвалідів
5 грудня, сб. День працівників статистики
Всесвітній день волонтерів
6 грудня, нд. День Збройних Сил України
7 грудня, пн. День місцевого
самоврядування в Україні
10 грудня, чт. День прав людини
12 грудня, сб. День Сухопутних військ Україні

14 грудня, пн. День благодійності
День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
19 грудня, сб. День Святого Миколая
22 грудня, вт. День енергетика
24 грудня, чт. День працівників архівних
установ України

ОФИЦИАЛЬНОЕ

МНЕНИЕ

Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 77

Роз’яснюють фахівці ДФСУ

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

Надміру витрачені кошти
та база справляння ЄСВ
Чи є базою нарахування ЄСВ кошти, витрачені працівником на
відрядження понад установлені
законодавством норми та не повернуті у
визначені строки?
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7
Закону про ЄСВ базою нарахування
ЄСВ для роботодавців — підприємств,
установ та організацій, які використовують
працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах,
передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають
основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
в т. ч. у натуральній формі, що визначаються
Законом про оплату праці, та сума винагороди

фізичним особам за виконання робіт (надання
послуг) за цивільно-правовими договорами.
Складові фонду оплати праці визначено
Інструкцією зі статистики зарплати.
Перелік видів виплат, що здійснюються
за рахунок коштів роботодавців, на які не
нараховується ЄСВ на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затверджено постановою КМУ від 22.12.2010 р.
№ 1170 (далі — Перелік № 1170).
Згідно з п. 3.15 розділу ІІІ Інструкції зі
статистики зарплати та п. 6 розділу I Переліку № 1170 витрати на відрядження: добові
(у повному обсязі), вартість проїзду, витрати
на наймання житлового приміщення, компенсаційні виплати та добові, які виплачуються
в разі переїзду на роботу в іншу місцевість
за чинним законодавством, не належать
до фонду оплати праці та не є базою для
нарахування ЄСВ.
До бази нарахування ЄСВ не включаються
кошти, витрачені працівником на відрядження
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понад установлені законодавством норми
та не повернуті у визначені строки.

Надміру витрачені кошти
та заповнення ф. № 1 ДФ
Працівник підприємства у відрядженні надміру витратив кошти
та не повернув своєчасно перевитрату до каси. Яку суму коштів необхідно
відображати в податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ: всю суму, що видана на відрядження або під звіт, чи тільки кошти,
не повернуті своєчасно?
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
з ознакою доходу «118» відображаються тільки кошти, отримані платником податку на відрядження або під
звіт, надміру витрачені та не повернуті
в установлені законодавством строки.
На підставі Довідника ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та
подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум
утриманого з них податку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. № 4, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт,
у т. ч. надміру витрачені та не повернуті у
встановлені законодавством строки, відоб
ражаються у податковому розрахунку за
ф. № 1ДФ з ознакою доходу «118».
Порядок оподаткування сум надміру
витрачених коштів, отриманих платником
податку на відрядження або під звіт і не повернутих у встановлений строк, визначено
п. 170.9 ПКУ.
Згідно з пп. 164.2.11 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу включається сума надміру витрачених
коштів, отриманих платником податку на
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відрядження або під звіт і не повернутих у
встановлені законодавством строки, розмір
якої обчислюється відповідно до п. 170.9
ПКУ. І не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу кошти, отримані платником податку
на відрядження або під звіт, розраховані
за п. 170.9 ПКУ, тобто кошти, витрачені в
межах дозволених норм (пп. 165.1.11 ПКУ).

Адреса подання декларації
про доходи
За якою податковою адресою повинна подавати річну податкову
декларацію про майновий стан і
доходи та сплачувати ПДФО фізична особа,
якщо вона зареєстрована в одному місці,
а проживає в іншому?
Платник податків, який на підставі
норм чинного законодавства зобо
в’язаний надати річну податкову дек
ларацію про майновий стан і доходи, але на
той час проживає не за місцем реєстрації
(так званої прописки), а в іншому місці, має
подати декларацію до контролюючого
органу за податковою адресою, тобто за
місцем реєстрації, вказаним у паспорті.
Податкова декларація подається за звітний період в установлені Кодексом строки
контролюючому органу, в якому перебуває
на обліку платник податків (п. 49.1 ПКУ).
Платник податків — фізична особа зобо
в’язаний визначити свою податкову адресу
(п. 45.1 ПКУ).
Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її
проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому
органі. Платник податків — фізична особа
може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Отчетность по ЕСВ: когда и как
применять типы начислений
c. 79
«2», «3» и знаки «+», «–»

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

Звітність

з ЄСВ: коли та як
застосовувати типи
нарахувань «2», «3»
та знаки «+», «–»
Як свідчить практика, у бухгалтерів виникають труднощі з
коригуванням сум у звітності з ЄСВ, зокрема, у застосуванні
кодів типу нарахувань «2», «3» та знаків «+», «–». На перший
погляд, результат коригування однаковий, але це не так
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Коли використовують коди типу
нарахувань «2»/«3»

• якщо замість ставки ЄСВ 37 % страхувальник застосував 36 %, то донарахувати
ЄСВ можна, застосувавши до сум нарахованої
заробітної плати код типу нарахувань «2»;
• якщо замість ставки ЄСВ 36 % страхувальник застосував 37 %, то зменшити ЄСВ
можна, застосувавши до сум нарахованої
заробітної плати код типу нарахувань «3».
Код типу нарахувань «2» застосовують,
якщо застрахованій особі було нараховано
дохід, який є об’єктом оподаткування ЄСВ,
але ЄСВ не було нараховано/утриманно. Для
того, щоб нарахувати ЄСВ і слід застосувати
код типу нарахувань «2» — до збільшення. Але
допустити таку помилку в разі автоматичного
заповнення даних звітності неможливо, тільки
в разі заповнення вручну без застосування
засобів автоматичного контролю.
Код типу нарахувань «3» застосовують,
якщо застрахованій особі було нараховано
дохід, який не є об’єктом оподаткування ЄСВ,
але ЄСВ було нараховано/утриманно. Для
того, щоб скасувати нарахування ЄСВ і слід
застосувати код типу нарахувань «3» — до
зменшення.
Застосування кодів типу нарахувань «2»
і «3» тягне за собою обов’язкове заповнення
таких реквізитів таблиці 6 звітності з ЄСВ:
• 10 — «Код типу нарахувань» — 2 або 3;
• 11 — «Місяць та рік, за який проведено
нарахування» — місяць і рік, за які проводимо виправлення, а не в якому проводимо
виправлення;
• 17 — «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (всього з початку
звітного місяця)» — та сума нарахованої
заробітної плати/доходу, на які донараховуємо чи зменшуємо суму ЄСВ;
• 18 — «Сума нарахованої заробітної плати/доходу в межах максимальної величини,
на яку нараховується єдиний внесок» — та
сума нарахованої заробітної плати/доходу,
на які донараховуємо чи зменшуємо суму
ЄСВ, у межах максимальної величини, на
яку нараховується єдиний внесок;

У п. 9 розділу ІV «Формування Звіту» Порядку формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
№ 435 (далі — Порядок № 435), сказано, що
коди типу нарахувань «2» та «3» застосовують, якщо донараховують або зменшують
суму ЄСВ на суму заробітної плати (доходу),
нарахованої в попередніх звітних періодах.
Зрозуміло, що донарахування або зменшення сум ЄСВ не береться нізвідки, а тому
воно прив’язується до сум заробітної плати.
Тому в Порядку № 435 і сказано, що код типу
нарахувань:
• «2» — це сума заробітної плати (доходу),
нарахована у попередніх звітних періодах на
підставі бухгалтерських та інших документів,
відповідно до яких проводиться нарахування
(обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати
(доходу), на яку страхувальником самостійно
донараховано суму єдиного внеску;
• «3» — це сума заробітної плати (доходу),
нарахована у попередніх звітних періодах
згідно з бухгалтерськими та іншими документами, за якими проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують
нарахування (обчислення) заробітної плати
(доходу), на яку страхувальником самостійно
зменшено зайво нараховану суму ЄСВ.
Застосувавши код типу нарахувань «2» чи
«3», ми змінюємо тільки суму ЄСВ, а не суму
доходу застрахованої особи. Тобто йдеться
не про донарахування або зменшення заробітної плати, а про донарахування або
зменшення сум ЄСВ.
Класичним прикладом для демонстрації
застосування кодів типу нарахувань «2» чи
«3» є невірне застосування ставки ЄСВ (далі
ставки ЄСВ умовні):

№ 12 (113) декабрь 2015

• 20 — «Сума утриманого єдиного внес
ку за звітний місяць (із заробітної плати/
доходу)» — сума утриманого ЄСВ із суми,
зазначеної у реквізиті 18;
• 21 — «Сума нарахованого єдиного внес
ку за звітний місяць (на заробітну плату/
дохід)» — сума нарахованого ЄСВ на суму,
зазначену в реквізиті 18.

Застосування знака «–»
Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу), тобто зазначення їх зі знаком «–» допускається лише:
• в разі відображення сум перерахунків
заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням
кількості відпрацьованого часу у зв’язку з
відпусткою, тимчасовою непрацездатністю,
та допомоги по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах;
• у разі відображення сторнованих сум
відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності
та пологах.
Знак «–» може бути застосовано також для
уточнення кількості днів відпустки, тимчасової
непрацездатності, та допомоги по вагітності
та пологах, нарахованих у попередніх періодах
(п. 9 розділу ІV Порядку № 435).
Суми нарахованої заробітної плати та
кількість календарних днів перебування у
трудових/цивільно-правових відносинах
протягом звітного місяця (реквізит 15) не
можуть бути зменшені із застосуванням
знака «–».
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Отже, якщо слід збільшити або зменшити суми відпускних, тимчасової непрацездатності, допомоги по вагітності та
пологах через те що ці суми неправильно визначені (помилки в обчисленнях,
неправильне застосування нормативних
актів тощо) або через помилки в кількості
оплачених днів, то і їх суми, і кількість
днів, а також суми зарплати, які у зв’язку
з цим можуть зменшуватися, можуть бути
відкориговані в менший бік зі знаком «–»,
який проставляється перед сумами доходу
в реквізитах 17, 18, 20, 21.

Коригування суми доходу
Найчастіше доводиться мати справу з
помилками в обчисленні доходів працівників, які є об’єктом справляння ЄСВ — їх
завищенням (зайвим нарахуванням) чи заниженням (недонарахуванням, наприклад,
премій або доплат тощо).
У тому ж п. 9 розділу ІV Порядку № 435,
який визначає порядок заповнення таблиці 6, сказано, що якщо заробітна плата нараховується за попередній період (у зв’язку з
уточненням кількості відпрацьованого часу,
виявленням помилок) суми донарахованої
заробітної плати включаються до заробітної
плати місяця, в якому були здійснені такі
донарахування. В такому разі донараховані
(зменшені) суми «згортаються» з нарахуваннями поточного місяця та вказуються в
таблиці 6 звітності з ЄСВ однією загальною
сумою в одному рядку.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
21.10.2015 р. № 1022

ПРИКЛАДИ
обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування

Приклад 1
Особа працювала на підприємстві з 2007 р.
та була звільнена 15.06.2015 р. Зареєструвалася
в центрі зайнятості як безробітна 24.07.2015 р.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) (далі —
розрахунковий період) для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття є
12 календарних місяців, що передують місяцю
настання страхового випадку (реєстрації особи
в державній службі зайнятості як безробітної),
а саме з липня 2014 р. по червень 2015 р.

антитерористичної операції, що за даними
Державного реєстру не підтверджується сплатою єдиного внеску (у разі реєстрації особи
в центрі зайнятості протягом місяця) є поважною причиною перерви страхового стажу
відповідно до частини першої ст. 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття»
(далі — Закон № 1533). Розмір допомоги по
безробіттю у цьому випадку визначається за
12 календарних місяців, що передують початку цієї перерви (тобто з лютого 2014 р. по
січень 2015 р.), за які за даними Державного
реєстру є дані про нарахований та сплачений
єдиний внесок.

Приклад 2
До центру зайнятості з метою реєстрації як
безробітної 17.07.2015 р. звернулась внутрішньо переміщена особа, яка має всі необхідні
документи для надання статусу безробітного.
На останньому місці роботи, що знаходиться на тимчасово окупованій території України, особа перебувала в трудових відносинах
з 19.07.2011 р. по 29.06.2015 р. За даними
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування (далі —
Державний реєстр) відсутня інформація про
сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі — єдиний
внесок) за період з лютого 2015 р. по червень
2015 р. включно.
Період зайнятості на тимчасово окупованій
території України чи в районах проведення

Приклад 3
Особа працювала на декількох підприємствах:
з 08.01.2014 р. по 05.09.2014 р.;
з 25.10.2014 р. по 13.01.2015 р.;
з 13.03.2015 р. по 16.07.2015 р.
З 13.04.2015 р. по 24.04.2015 р. перебувала
на лікарняному.
Зареєструвалась в центрі зайнятості як
безробітна 12.08.2015 р.
Середньоденна заробітна плата (дохід)
обчислюється шляхом ділення нарахованої
за розрахунковий період (серпень 2014 р. —
липень 2015 р.) заробітної плати, на яку нарахований (та з якої згідно із законодавством
сплачений) єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому
періоді без урахування календарних днів, не

І. Для розрахунку виплат за страхуванням
на випадок безробіття
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відпрацьованих з поважних причин, а саме:
серпень 2014 р. (31 к. дн.), вересень 2014 р.
(5 к. дн.), жовтень 2014 р. (7 к. дн.), листопад
2014 р. (30 к. дн.), грудень 2014 р. (31 к. дн.),
січень 2015 р. (13 к. дн.), березень 2015 р.
(19 к. дн.), квітень 2015 р. (18 к. дн.), травень
2015 р. (31 к. дн.), червень 2014 р. (30 к. дн.),
липень 2015 р. (16 к. дн.).
Приклад 4
Особа зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна 06.07.2015 р. В трудових
відносинах перебувала з 03.08.2010 р. по
12.05.2015 р. За даними Державного реєстру
в серпні 2014 р. та січні 2015 р. зазначена позначка «без збереження заробітної плати», а
кількість днів відсутня.
Середньоденна заробітна плата (дохід)
обчислюється шляхом ділення нарахованої за
розрахунковий період (липень 2014 р. — червень
2015 р.) заробітної плати, на яку нарахований
(та з якої сплачений) єдиний внесок на кількість
календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних
днів, не відпрацьованих з поважних причин.
У разі відсутності в Державному реєстрі усіх
необхідних даних для обчислення середньої
заробітної плати, а саме кількості календарних днів відпустки без збереження заробітної
плати, то такі дані за серпень 2014 р. та січень
2015 р. надаються роботодавцем протягом
п’яти робочих днів за зверненням органу Фонду
загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
або застрахованої особи за формою згідно з
додатком до Порядку.
Приклад 5
Особа зареєструвалася в центрі зайнятості
17.07.2015 р. За останні 12 календарних місяців, що передують місяцю реєстрації в центрі
зайнятості, перебувала в трудових відносинах
з 15.12.2014 р. до 11.05.2015 р. та отримувала
дохід 3000 грн в місяць. Сума сплачених страхових внесків за даними Державного реєстру
за грудень 2015 р. та травень 2015 р. є не
меншою, ніж мінімальний страховий внесок,
тому відповідно до частини третьої ст. 21 За-
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кону № 1533 ці місяці зараховуються як повні
місяці страхового стажу.
У такому випадку (страховий стаж особи
становить за даними Державного реєстру не
менше ніж шість місяців), розмір допомоги
по безробіттю визначається у відсотках до
середньоденної заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку. Середньоденна
заробітна плата обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період (липень
2014 р. — червень 2015 р.) заробітної плати, на
яку нарахований та згідно із законодавством
сплачений єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді, а
саме: грудень 2014 р. (17 к. дн.), січень 2015 р.
(31 к. дн.), лютий 2015 р. (28 к. дн.), березень
2015 р. (31 к. дн.), квітень 2015 р. (30 к. дн.),
травень 2015 р. (11 к. дн.).
Приклад 6
Особа працювала на підприємстві з
10.01.2013 р. до 14.06.2015 р. Статус безробітного набула 05.07.2015 р. За даними Державного
реєстру відсутня сплата страхових внесків за
період з квітня 2015 р. до червня 2015 р.
Відповідно до п. 31 Порядку середня заробітна плата (дохід) для призначення допомоги
по безробіттю обчислюється з використанням
даних Державного реєстру. Враховуючи, що
звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску подається роботодавцями до фіскальних органів
щомісячно до 20 числа місяця, наступного за
звітним, у випадках, коли особа у наступному
місяці після звільнення з роботи реєструється
як безробітна, відомості Державного реєстру
не містять усіх необхідних даних для обчислення середньої заробітної плати. Такі дані за
відповідні періоди надаються роботодавцем
протягом п’яти робочих днів за зверненням
органів фондів або застрахованої особи за
формою згідно з додатком (п. 33 Порядку).
У випадку якщо на дату призначення допомоги по безробіттю відсутні дані про сплату
єдиного внеску за всі місяці розрахункового
періоду, розрахунок середньої заробітної плати проводиться без урахування цих періодів,
до отримання відомостей про сплату за ці
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періоди єдиного внеску. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період (липень
2014 р. — червень 2015 р.) заробітної плати,
на яку нарахований та сплачений єдиний внесок за даними Державного реєстру (тобто за
виключенням заробітної плати за період з
квітня 2015 р. по червень 2015 р.) на кількість
календарних днів зайнятості у розрахунковому
періоді (враховуючи календарні дні за період
з квітня 2015 р. по червень 2015 р.).
Після надходження необхідних даних до
Державного реєстру або довідки від роботодавця середня заробітна плата (дохід) повинна
бути перерахована.
Приклад 7
Особа працювала на останньому місці роботи з 2007 р. Останні три роки до 02.06.2015 р.
включно перебувала у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
після закінчення якої вийшла на роботу та була
звільнена 26.06.2015 р. Зареєструвалась в
центрі зайнятості як безробітна 09.07.2015 р. За
даними Державного реєстру у розрахунковому
періоді (липень 2014 р. — червень 2015 р.) у
червні 2015 р. особа працювала і отримала дохід.
Середньоденна заробітна плата у такому випадку обчислюється шляхом ділення нарахованої
за розрахунковий період заробітної плати, на яку
нарахований та згідно з законодавством сплачений єдиний внесок на кількість календарних
днів зайнятості у розрахунковому періоді без
урахування календарних днів, не відпрацьованих
з поважних причин (тобто фактична кількість
календарних днів зайнятості у розрахунковому
періоді згідно з даними Державного реєстру
за винятком днів перебування у відпустці по
догляду за дитиною до трьох років).
Приклад 8
Особа зареєстрована в службі зайнятості як
безробітна 08.07.2015 р., до цього працювала
за цивільно-правовими договорами, термін
дії яких:
05.06–25.09.2014 р.;
05–25.11.2014 р.;
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01.12.2014 р. — 25.04.2015 р.;
05–25.05.2015 р.;
01–25.06.2015 р.
Розрахунковий період — з липня 2014 р. до
червня 2015 р. Для розрахунку середньоденної
заробітної плати включається така кількість
календарних днів: липень 2014 р. — 31 к. дн.,
серпень 2014 р. — 31 к. дн., вересень 2014 р. —
25 к. дн., листопад 2014 р. — 21 к. дн., грудень
2014 р. — 31 к. дн., січень 2015 р. — 31 к. дн.,
лютий 2015 р. — 28 к. дн., березень 2015 р. —
31 к. дн., квітень 2015 р. — 25 к. дн., травень
2015 р. — 21 к. дн., червень 2015 р. — 25 к. дн.
Приклад 9
Особа працювала за основним місцем роботи з 2012 р. до 30.04.2015 р. та одночасно
працювала за сумісництвом з 23.11.2014 р.
до 22.06.2015 р. Статус безробітного набула
23.07.2015 р.
Розрахунковим періодом є період з липня
2014 р. до червня 2015 р. Для розрахунку середньоденної заробітної плати включається
наступна кількість календарних днів: з липня
2014 р. до травня 2015 р. — в кожному місяці
враховуються календарні дні повного місяця
та в червні 2015 р. — 22 к. дн.
Приклад 10
Особа працювала на підприємстві з 2007 р.
Останні три роки до 02.07.2015 р. перебувала
у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та була звільнена
03.07.2015 р. Зареєструвалась в центрі зай
нятості як безробітна 15.07.2015 р.
Якщо у розрахунковому періоді (липень
2014 р. — червень 2015 р.) особа не мала заробітку з поважної причини, середньоденна
заробітна плата обчислюється шляхом ділення
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день розірвання трудового договору,
на середньомісячну кількість календарних
днів (30,44).
Приклад 11
Особа працювала на підприємстві з
12.08.2013 р. до 14.03.2015 р. та одночасно
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була зареєстрована як фізична особа — підприємець з 12.12.2013 р. до 22.06.2015 р.,
проте єдиний внесок не сплачувала. В центрі
зайнятості зареєструвалась 15.07.2015 р.
Розрахунковим періодом є період з липня
2014 р. до червня 2015 р. Для розрахунку середньоденної заробітної плати включається
така кількість календарних днів: з липня 2014 р.
до травня 2015 р. — в кожному місяці враховуються календарні дні повного місяця та в червні
2015 р. — 22 к. дн. При розрахунку середньоденної заробітної плати враховується заробітна
плата (дохід), на яку нарахований та з якої сплачений єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.

на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді, а саме: березень 2015 р.
(22 к. дн.), квітень 2015 р. (30 к. дн.), травень
2015 р. (31 к. дн.), червень 2015 р. (30 к. дн.).
Приклад 13
Особа працювала на підприємстві з
10.12.2012 р. до 12.08.2014 р. включно. Крім
того, вона займалась підприємницькою діяльністю з 02.09.2013 р. до 20.09.2014 р. включно.
У цьому періоді з 07.07.2014 р. до 17.07.2014 р.
включно особа хворіла.
З 11.11.2014 р. до 12.12.2014 р. включно
особа надавала послуги відповідно до укладеного цивільно-правового договору.
З 15.12.2014 р. до 10.02.2015 р. включно
особа працювала на підприємстві та за сумісниц
твом з 12.01.2015 р. до 04.03.2015 р. включно.
З 27.04.2015 р. до 15.07.2015 р. включно
особа працювала на підприємстві. У період з
30.04.2015 р. до 08.06.2015 р. включно особа
хворіла.
Статус безробітного особа отримала
23.07.2015 р.
Розрахунковим періодом є період з липня
2014 р. по червень 2015 р.
Середньоденний дохід обчислюється шляхом
ділення отриманого в розрахунковому періоді
доходу, на який нарахований та з якого сплачений єдиний внесок, на кількість календарних
днів зайнятості за розрахунковий період без
урахування календарних днів, не відпрацьованих
з поважної причини (у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю).
Обчислення середньоденного доходу для
розрахунку допомоги по безробіттю:

Приклад 12
Жінка перебувала у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трьох років до
09.03.2015 р. 10.03.2015 р. стала до роботи
та звільнилась 30.06.2015 р. Під час відпустки
для догляду за дитиною надавала послуги за
цивільно-правовим договором з 05.01.2015 р. до
26.01.2015 р. та з 01.02.2015 р. до 28.02.2015 р.
Зареєструвалась як безробітна 07.07.2015 р.
Розрахунковим періодом є період з липня
2014 р. до червня 2015 р. Місяці розрахункового
періоду (з першого до першого числа), в яких
застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового
періоду та дохід, отриманий у цих місяцях, у
розрахунок середньоденної заробітної плати не
включається. Середньоденна заробітна плата
обчислюється шляхом ділення нарахованої за
розрахунковий період заробітної плати, на яку
нарахований та з якої сплачений єдиний внесок
Кількість календарних днів у
Заробітна
Місяці
розрахунковому
плата за
розрахун- періоді за винятосновним
кового
ком календарних
місцем робоперіоду
днів, не відпрати, гривень
цьованих з поважних причин
1
2
3
2014 р.
820
20
липень
(за 20 днів)

ЗаробітДохід від підна плата
приємницької
за сумісдіяльності,
ництвом,
гривень
гривень
4

5
1400
(за 20 днів)

Винагорода
за надання
послуг за
цивільноправовим
договором,
гривень
6

Сумарний
дохід, що
береться
для обчислення
середнього
доходу,
гривень
7
2220

85

86

Документи для работи

1

2

серпень

31

вересень
листопад

20
20

грудень

29

2015 р.
січень

31

лютий

28

березень
квітень
червень
усього:

4
3
22
208
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3
480
(за 12 днів)

670
(за 17 днів)
1300
(за 31 день)
520
(за 10 днів)

4

5
1250
(за 31 день)
1100

6

1730
1800
1200
(за 12 днів)

710 (за
20 днів)
1200 (за
28 днів)
160

250
980
5020

2070

7

1100
1800
1870
2010
1720

3750

3000

160
250
980
13 840

У липні 2014 р., квітні та червні 2015 р.
кількість календарних днів зменшено відповідно на 11, 1 та 8 календарних днів тимчасової
непрацездатності.
Жовтень 2014 р. і травень 2015 р. виключаються з розрахунку повністю, оскільки весь
травень особа хворіла, а в жовтні — не працювала.
Сума виплат для обчислення середньоденного доходу становить 13 840 грн (5020 грн +
+ 2070 грн + 3750 грн + 3000 грн).
Кількість календарних днів зайнятості за
розрахунковий період без урахування календарних днів, не відпрацьованих у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю, становить
208 календарних днів.
Середньоденний дохід для призначення
допомоги по безробіттю становить 66,53 грн
(13 840 грн 208 к. дн.).
Середньоденний дохід не перевищує максимальну величину бази нарахування єдиного
внеску в розрахунку на один календарний день,
яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість
календарних днів (30,44).

всі необхідні документи, а також довідку з
військової частини про строки проходження
служби, які включаються до страхового стажу,
та довідку про грошове забезпечення.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється грошове забезпечення для розрахунку
допомоги по безробіттю, є 12 календарних
місяців, що передують місяцю реєстрації особи
в державній службі зайнятості як безробітної.
Отже, у разі реєстрації особи у службі зай
нятості у серпні 2015 р. (місяці звільнення зі
служби) розрахунковим періодом є серпень
2014 р. — липень 2015 р.
Якщо особа звернеться до служби зайнятості
у вересні 2015 р., до розрахункового періоду
має бути включено також і місяць звільнення
особи зі служби, тобто розрахунковим періодом буде вересень 2014 р. — серпень 2015 р.
З метою збереження часу військовослужбовців в довідку про грошове забезпечення
для розрахунку страхових виплат необхідно
включати відомості про грошове забезпечення
за останні 12 календарних місяців служби, що
передують місяцю звільнення та місяць звільнення конкретної особи зі служби (серпень
2014 р. — серпень 2015 р.).

Приклад 14
Особа проходила військову службу з
19.08.2014 р. до 12.08.2015 р. Для реєстрації
в службі зайнятості як безробітна має надати

ІІ. Для розрахунку виплат за страхуванням
від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності
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Приклади 1–4 щодо визначення розрахункового періоду.
Дата

№
з/п

початку
трудових відносин з підприємством,
де стався
страховий
випадок

настання
нещасного
листка неправипадку
цездатності,
або дата
пов’язаного
складання
з нещасним
акту розвипадком або
слідування
профзахвопрофесійрюванням
ного захворювання

Розрахунковий період
встановлення
МСЕК стійкої
втрати працездатності, довідка про причинно-наслідковий
зв’язок смерті
з ушкодженням
здоров’я

для страхових виплат у
для виплати
разі стійкої
допомоги по
втрати пратимчасовій
цездатності
непрацездатта одноразоності
вої допомоги
у разі смерті
липень
2014 р. — червень 2015 р.

20.10.2015 р.
1

20.01.2012 р.

05.07.2015 р.

липень
2014 р. — червень 2015 р.
жовтень
2014 р. — червень 2015 р.

05.07.2015 р.
08.07.2015 р.
2

13.09.2014 р.

08.07.2015 р.

жовтень
2014 р. — червень 2015 р.

01.12.2015 р.
10.08.2015 р.
3

4

з 06.08 до
09.08.2015 р.

10.08.2015 р.

06.08.2015 р.
20.11.2001 р. —
акт ф.
14.11.2014 р. —
П-4 від
сталевар
10.06.2015 р.
15.11.2014 р. —
(за професі25.12.2015 р. —
єю «сталеформувальвар»)
ник
17.09.2015 р.

Приклад 5
Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК
встановлено 20 % стійкої втрати професійної
працездатності з 23.02.2016 р. у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, який стався
17.12.2013 р.
Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді (грудень 2012 р. — листопад
2013 р.) зазначена особа в грудні 2012 р. повний
місяць перебувала на лікарняному, в лютому
2013 р. частину місяця перебувала на лікарняному та іншу частину місяця — у відпустці без
збереження заробітної плати, у березні 2013 р.

25.12.2015 р.

з 06.08 до
09.08.2015 р.

15.12.2015 р.

листопад
2013 р. —
жовтень
2014 р.
вересень
2014 р. — серпень 2015 р.

повний місяць перебувала у відпустці без збереження заробітної плати, також відпрацювала
неповні календарні місяці з поважних причин
(у червні — чотири календарних дні, заробітна
плата — 566,67 грн; у вересні — 11 к. дн., заробітна плата — 1558,33 грн; у жовтні — три календарних дні, заробітна плата — 411,29 грн).
Розрахунок: (у червні — 566,67 грн (4250 грн
30 днів 4 дні); у вересні — 1558,33 грн (4250 грн
30 днів 11 днів); у жовтні — 411,29 грн (4250 грн
31 день 3 дні).
Середня заробітна плата в галузях економіки у 2012–2013 рр. приведена до фактично

87

88
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відпрацьованих календарних днів (наприклад,
за 4 дні червня 2013 р. 450,69 грн (3380,17 грн
30 х 4). <див. табл. нижче.>
Обчислення середньомісячного заробітку
для призначення щомісячної страхової виплати
за страхуванням від нещасних випадків розраховується за формулою
З = З(н) х С М,
де З — середньомісячна заробітна плата
застрахованої особи, грн;
З(н) — 3700 грн (середньомісячна заробітна
плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2015 р. (умовно);
С — 11,7192 (сума коефіцієнтів заробітної
плати застрахованої особи за кожний місяць
розрахункового періоду);
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М — 9 (кількість календарних місяців у розрахунковому періоді, три місяці виключено з
розрахункового періоду, як не відпрацьовані
з поважних причин).
Отже, З = 4817,83 грн (3700 грн (11,7192 9)
При 20 % втрати професійної працездатності
сума щомісячної страхової виплати становитиме 963,58 грн.
Приклад 6
Нещасний випадок на виробництві стався з потерпілим 18.05.2015 р. Стійку втрату
професійної працездатності встановлено з
22.10.2015 р. Розрахунковим періодом для обчислення середньомісячного заробітку є період
роботи з травня 2014 р. по квітень 2015 р.

Середня
Середня заЗаробітна
заробітна
робітна плата
плата поплата прапрацівників, затерпілого у
йнятих в галузях
цівників,
Місяці розФактично відпрацьорозрахунзайнятих в економіки у 2012–
рахункового
вано календарних
ковому пегалузях еко- 2013 рр., приведеперіоду
днів
ріоді, з якої
номіки Укра- на до фактично
сплачено
їни у 2012–
відпрацьованого
єдиний вне2013 рр.,
часу потерпілого,
сок, гривень
гривень
гривень
З 1-го до 1-го числа тим0
3376,75
грудень 2012 р.
часова непрацездатність
січень 2013 р.
31
4250
3000,03
3000,03
сім днів без збереження заробітної плати,
0
3043,70
лютий 2013 р.
21 день — тимчасова
непрацездатність
31 ( з 1 до 1 числа — відберезень
пустка без збереження
0
3212,32
0
2013 р.
заробітної плати)
квітень 2013 р.
30
4250
3232,58
3232,58
травень 2013 р.
31
4250
3252,94
3252,94
червень 2013 р.
4
566,67
3380,17
450,69
липень 2013 р.
31
4250
3429,36
3429,36
серпень 2013 р.
31
4250
3303,98
3303,98
вере11
1558,33
3261,25
1195,79
сень 2013 р.
жовтень 2013 р.
3
411,29
3282,54
317,67
листо30
4250
3268,19
3268,19
пад 2013 р.
202

Коефіцієнт заробітної
плати
(гр. 3
гр. 5)

0
1,4167
0

0
1,3148
1,3065
1,2573
1,2393
1,2863
1,3032
1,2947
1,3004
11,7192
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За даними Державного реєстру немає інформації про сплату єдиного внеску за період
з лютого до квітня 2015 р. включно.
У випадку якщо на дату призначення страхових виплат відсутні дані про сплату єдиного
внеску за деякі місяці розрахункового періоду,
розрахунок середньої заробітної плати проводиться без урахування цієї заробітної плати.
Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (з травня 2014 р. — січень
2015 р.) заробітної плати, на яку нараховано та
сплачено єдиний внесок за даними Державного
реєстру (за виключенням заробітної плати за
період з лютого до червня 2015 р.) на кількість
календарних днів у розрахунковому періоді (з
травня 2014 р. до квітня 2015 р.).
Після надходження даних до Державного
реєстру або довідки від роботодавця середня
заробітна плата (дохід) повинна бути перерахована.
Приклад 7
Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК
встановлено 30 % стійкої втрати професійної
працездатності з 10.08.2015 р. у зв’язку з не-

Період

Фактична
Кален- кількість
дарні
відпрадні
цьованих
місяця календарних днів

щасним випадком на виробництві, що стався
17.05.2014 р.
У зв’язку з тим, що на дату встановлення
потерпілому МСЕК стійкої втрати професійної
працездатності минуло більше року з дня настання страхового випадку, обчислення середньої заробітної плати проводиться відповідно
до п. 14 Порядку.
Розрахунковим періодом для обчислення
середньої заробітної плати є період роботи з
травня 2013 р. до квітня 2014 р.
Перед настанням страхового випадку в
розрахунковому періоді зазначена особа відпрацювала неповні календарні місяці (в серпні
2013 р. — 21 календарний день, заробітна
плата — 1903,23 грн; у лютому 2014 р. —
17 календарних днів, заробітна плата —
2254,29 грн).
Середня заробітна плата в галузях економіки
у серпні 2013 р. та в лютому 2014 р. приведена
до фактично відпрацьованого часу потерпілого
і становить:
у серпні 2013 р. — 2238,18 грн (3303,98 грн
31 день 21 день);
у лютому 2014 р. — 1936,05 грн (3188,79 грн
28 днів 17 днів).

Середня заНарахоробітна плата
вана запрацівників,
робітна
зайнятих в
плата,
економіці
гривень
України, грн

Середня заробітна
плата працівників,
зайнятих в економіці
України приведена до
фактично відпрацьованого часу, грн

Коефіцієнт заробітної
плати
(гр. 4
гр.6)

травень 2013 р.

31

31

3790,36

3252,94

3252,94

1,1652

червень 2013 р.

30

30

4860,34

3380,17

3380,17

1,4379

липень 2013 р.

31

31

3467,36

3429,36

3429,36

1,0111

серпень 2013 р.

31

21

1903,23

3303,98

2238,18

0,8503

вересень 2013 р.

30

30

3632,67

3261,25

3261,25

1,1139

жовтень 2013 р.

31

31

3806,21

3282,54

3282,54

1,1595

листопад 2013 р.

30

30

3609,72

3268,19

3268,19

1,1045

грудень 2013 р.

31

31

5533,64

3619,23

3619,23

1,5290

січень 2014 р.

31

31

3828,70

3148,49

3148,49

1,2160

лютий 2014 р.

28

17

2254,29

3188,79

1936,05

1,1644

березень 2014 р.

31

31

4634,83

3398,05

3398,05

1,3640

квітень 2014 р.

30

30

5604,01

3432,08

3432,08

1,6328
14,7486

89

90
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Обчислення середньомісячного заробітку
для призначення щомісячної страхової виплати
за страхуванням від нещасних випадків розраховується за формулою
З = З(н) С М,
де З — середньомісячна заробітна плата
застрахованої особи, гривень;
З(н) — 3480,19 грн (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих
в економіці України, за 2014 р.);
С — 14,7486 (сума коефіцієнтів заробітної
плати застрахованої особи за розрахунковий
період);
М — 12 (кількість календарних місяців у
розрахунковому періоді).
Отже, З = 3480,19 грн (14,7486 12) =
= 4277,50 грн.
При 30 % втрати професійної працездатності сума щомісячної страхової виплати становитиме 1283,25 грн (4277,50 грн 30 %
100 %).
ІІІ. Для розрахунку виплат для призначення допомоги по вагітності та пологах,
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця
Приклад 1
Застрахована особа захворіла 20.04.2015 р.
Розрахунковим періодом для оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за раМісяці розрахункового
періоду
1
вересень 2014 р.
жовтень 2014 р.
листопад 2014 р.
грудень 2014 р.
січень 2015 р.
лютий 2015 р.
березень 2015 р.
квітень 2015 р.

Кількість кален- Нараховадарних днів,
на заробітщо беруться
на плата
до розрахунку
(грн)
2
3
30
22 700,00
31
22 700,00
30
22 700,00
31
26 500,00
31
22 700,00
28
22 700,00
31
22 700,00
30
22 700,00
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хунок коштів підприємства та для нарахування
допомоги по тимчасовій непрацездатності є
період з 01.04.2014 р. до 31.03.2015 р. включно.
Приклад 2
Застрахована особа прийнята на роботу
01.06.2015 р.
Страховий випадок (тимчасова непраце
здатність) настав 22.06.2015 р.
Розрахунковим періодом для оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування
допомоги по тимчасовій непрацездатності є
період з 1 до 21.06.2015 р. включно.
Приклад 3
У застрахованої особи, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, в липні 2015 р. виникає
право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологах. Страховий стаж застрахованої особи у
розрахунковому періоді відповідно до чинного
законодавства складає більше шести місяців.
Посадовий оклад на момент настання страхового випадку становить 4000 грн.
Середня заробітна плата для нарахування
допомоги по вагітності та пологах розраховується так:
4000 грн 30,44 = 131,41 (грн).
Приклад 4
Листок непрацездатності по вагітності та
пологах виданий з 04.09.2015 р. до 07.01.2016 р.
Заробітна плата, що
включається до розрахунку середньоденної
заробітної плати (грн)
4
20 706,001
20 706,001
20 706,001
20 706,001
20 706,001
20 706,001
20 706,001
20 706,001

Розмір середньоденної заробітної плати
відповідно до вимог
п. 3 Порядку
5
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1
травень 2015 р.
червень 2015 р.
липень 2015 р.
серпень 2015 р.

2
31
30
31
31

3
22 700, 00
22 700,00
22 700, 00
22 700, 00

4
20 706,001
20 706,001
20 706,001
20 706,001

5

усього

365

276 200, 00

248 472,00

680,75

1 Розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Із урахуванням вимог п. 4 Порядку середня
заробітна плата буде становити: 20 706,00 грн
30,44 = 680,22 грн.
Оплата листка непрацездатності з урахуванням вимог п. 2 Порядку. <див. табл. нижче.>
При виконанні вимог абзацу другого та
третього п. 29 Порядку в частині визначення суми страхової виплати в розрахунку на
місяць застосовується аналогічний алгоритм
обмеження.
Приклад 5
Застрахована особа захворіла у вересні
2015 р.
Розрахунковим періодом є вересень
2014 р. — серпень 2015 р.
У розрахунковому періоді:
1, 2 серпня — вихідні;
3–7 серпня — щорічна відпустка;
8, 9 серпня — вихідні;
10–28 серпня — тимчасова непрацездатність;
29, 30 серпня — вихідні;
31 серпня — робочий відпрацьований день.
<див. верхню табл. на с. 92.>
Розрахунок середньоденної заробітної плати:
34 528,00 грн 346 к. дн. = 99,79 грн.

Місяці
вересень 2015 р.
жовтень 2015 р.
листопад 2015 р.
грудень 2015 р.
січень 2016 р.
разом

Дні, що підлягають оплаті
27
31
30
31
7
126

Приклад 6
Тимчасова непрацездатність застрахованої
особи триває з 5 до 12.08.2015 р. Посадовий
оклад застрахованої особи — 2500,00 грн.
Протягом розрахункового періоду (вересень
2014 р. — липень 2015 р.) відбувались коригування заробітної плати:
у серпні 2014 р. донараховано заробітну
плату за липень 2014 р. у сумі 1250,00 грн за
12 робочих днів липня;
у травні 2015 р. сторновано заробітну плату
у сумі 925,38 грн за квітень 2015 р.;
у липні 2015 р. — тимчасова непрацездатність з 13 до 31.07.2015 р. Проте застрахованій
особі була нарахована заробітна плата за всі
робочі дні липня 2015 р. та ця сума включена
до звіту за липень 2015 р. про суми нарахованої заробітної плати та суми нарахованого
єдиного внеску. <див. нижню табл. на с. 92.>
Приклад 7
Застрахована особа прийнята на роботу 01.07.2015 р., страховий випадок настав
05.08.2015 р., загальний страховий стаж становить два роки сім місяців. За даними Державного реєстру перед настанням страхового
випадку страховий стаж становить менше

Нарахована сума
допомоги (грн)
18 365,94
21 086,82
20 406,60
21 086,82
4761,54
85 707,72

2 Розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Сума страхової виплати обчислена з
урахуванням обмежень п. 2 Порядку (грн)
18 365,94
20 706,002
20 406,60
20 706,002
4761,54
84 946,08
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Місяці розрахункового
періоду

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Кількість
Кількість
календаркалендарних днів, що
них днів у
беруться до
місяці
розрахунку

вересень 2014 р.
жовтень 2014 р.
листопад 2014 р.

30
31
30

грудень 2014 р.

31

січень 2015 р.
лютий 2015 р.

31
28

березень 2015 р.

31

квітень 2015 р.
травень 2015 р.
червень 2015 р.
липень 2015 р.

30
31
30
31

серпень 2015 р.

31

усього

365

Заробітна плата, що
включається до розНарахована заробітрахунку середньона плата (грн)
денної заробітної
плати (грн)

2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
5000,00
31
5000,00
(оклад + премія)
31
2500,00
2500,00
28
2500,00
2500,00
4000,00
31
4000,00
(оклад + премія)
30
2500,00
2500,00
31
2500,00
2500,00
30
2500,00
2500,00
31
2500,00
2500,00
4808,00 з них
403,00 грн — відпус12 (без ураху- кні; 1780,00 грн — до3028,00 грн
вання днів, не помога по тимчасовій
(403,00 грн — відвідпрацьованепрацездатності;
пускні; 125,00 —
заробітна плата;
них з поваж- 125,00 грн — заробітна плата;
2500,00 грн — премія)
них причин)
2500,00 грн — премія
до Дня Незалежності
346
36 308,00
34 528,00

Розмір
середньоденної заробітної
плати

30
31
30

Місяці розрахункового
періоду

Кількість
календарних
днів у
місяці

Кількість
календарних днів, що
беруться до
розрахунку

1

2

3

серпень 2014 р.

31

31

вересень 2014 р.
жовтень 2014 р.
листопад 2014 р.

30
31
30

30
31
30

грудень 2014 р.

31

31

січень 2015 р.
лютий 2015 р.

31
28

31
28

березень 2015 р.

31

31

99,79

Розмір
Заробітна плата, що
середвключається до розНарахована заробітньоденрахунку середньона плата (грн)
ної заденної заробітної
робітної
плати (грн)
плати
4
5
6
3750,00 (2500,00 —
оклад особи + 1250 —
донарахована заро3750,00
бітна плата за липень
2014 р. за 12 робочих
днів)
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
5000,00
5000,00
(оклад + премія)
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
4000,00
4000,00
(оклад + премія)
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1

2

3
20 (без урахування днів, не
відпрацьованих з поважних причин )

квітень 2015 р.

30

травень 2015 р.

31

31

червень 2015 р.

30

липень 2015 р.

31

разом

365

30
12 (без урахування днів, не
відпрацьованих з поважних причин )
336

5

2500,00

2500,00

1547,62 (з урахуванням сторнування
952,38 грн за квітень
2015 р.)
2500,00

шести календарних місяців. Розрахунковий
період — липень 2015 р.
Варіант 1
Заробітна плата застрахованої особи —
2000,00 грн на місяць.
Середня заробітна плата обчислюється так:
Фактична середньоденна заробітна плата:
2000,00 грн 31 к. дн. = 64,51 грн.
Сума денної виплати: 64,51 грн 50 % =
= 32,26 грн.
Середня заробітна плата, розрахована
з урахуванням вимог абзацу другого п. 29,
становить: 1218,00 грн3 30,44 = 40,01 грн.
Сума страхової виплати обчислюється,
виходячи з суми денної виплати залежно від
страхового стажу, що становить 32,26 грн
та є меншою за середньоденну допомогу,
розраховану, виходячи з розміру мінімальної
заробітної плати — 40,01 гривень.
Варіант 2
Заробітна плата застрахованої особи становить 4000,00 грн в місяць.
Середня заробітна плата обчислюється так:
Фактична середньоденна заробітна плата:
4000,00 грн 31 к. дн. = 129,03 грн.
Сума денної виплати: 129,03 грн 50 % =
= 64,52 грн.
3 Розмір мінімальної заробітної плати.

4

6

1547,62
2500,00

2500,00

2500,00

34 297,62

34 297,62

102,08

Середня заробітна плата, розрахована з
урахуванням вимог абзацу 2 п. 29: 1218,00 грн4
30,44 = 40,01 грн.
Оскільки сума денної виплати, розрахована
за загальними правилами (64,52 грн), є вищою
за середню заробітну плату, розраховану з
урахуванням розміру мінімальної заробітної
плати, сума страхової виплати обчислюється
із застосуванням суми денної виплати, розрахованої виходячи з розміру мінімальної
заробітної плати — 40,01 грн.
Приклад 8
Застрахована особа була прийнята на роботу
03.06.2015 р., а 10.10.2015 р. у неї настало право
на відпустку по вагітності та пологах. Страховий
стаж застрахованої особи у 12-періоді перед
настанням страхового випадку становить чотири
місяці, оскільки це її перше місце роботи, тому
середня заробітна плата підлягає обмеженню
відповідно до п. 29 Порядку. Розмір мінімальної
заробітної плати на момент настання страхового
випадку становить 1378 грн.
Обчислюємо середню заробітну плату: <див.
верхню табл. на с. 94.>
Оскільки середня заробітна плата, обчислена із фактичної заробітної плати, є вищою
за розмір двократного розміру мінімальної
заробітної плати, допомога по вагітності та
4 Розмір мінімальної заробітної плати.
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Місяці розрахункового періоду
липень
серпень
вересень
усього

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Кількість
календарних днів

Заробітна плата, з
якої сплачено єдиний внесок (грн)

31
31
30
92

3600
3600
3600
10 800

пологах розраховується, виходячи із середньої
заробітної плати, обчисленої із двократного
розміру мінімальної заробітної плати, тобто
90,54 грн.
Приклад 9 (до п. 30)
Застрахована особа працює за основним
місцем роботи та за сумісництвом. На роботу
за сумісництвом застрахована особа прийнята

Середня заробітна
плата, обчислена з
фактичної заробітної плати (грн)

Середня заробітна плата,
обчислена з розміру мінімальної заробітної плати
(1378 30,44 – 2756 30,44)

117,39

45,27–90,54

05.05.2015 р. 05.09.2015 р. застрахована особа захворіла.
Розрахунковий період для оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування
допомоги по тимчасовій непрацездатності
визначаємо за кожним місцем роботи окремо.
Максимальна величина бази нарахування
єдиного внеску становить 20 706 грн.

Місяці розрахункового періоду за основним місцем роботи
вересень 2014 р.
жовтень 2014 р.
листопад 2014 р.
грудень 2014 р.
січень 2015 р.
лютий 2015 р.
березень 2015 р.
квітень 2015 р.
травень 2015 р.
червень 2015 р.
липень 2015 р.
серпень 2015 р.
усього

Кількість
календарних
днів
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
365

Заробітна плата, з якої
сплачено єдиний
внесок, грн
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
184 800

Заробітна плата, яка враховується при обчисленні середньої
заробітної плати, грн
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
15 400
184 800

Місяці розрахункового періоду
за сумісництвом
червень 2015 р.
липень 2015 р.
серпень 2015 р.
усього 2015 р.

Кількість календарних
днів
30
31
31
92

Заробітна плата, з якої
сплачено єдиний
внесок, гривень
7800
7800
7800
23 400

Заробітна плата, яка враховується при обчисленні середньої
заробітної плати, грн
5306
5306
5306
15 918

Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства

О. Савенко
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ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 06.10.2015 р. № 5.2-32-1577
Щодо обчислення середньої зарплати з мінімальної
<...>
При здійсненні нарахування матеріального
забезпечення слід керуватися Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266), Законом України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 (далі —
Закон № 1105) та роз’ясненнями Міністерства
соціальної політики України.
Так, відповідно до листа Мінсоцполітики
України від 17.09.2015 р. № 529/18/99-15 допомогу по тимчасовій непрацездатності необхідно
розраховувати в такій послідовності:
1) розраховується середньоденна заробітна
плата виходячи з фактичних виплат;
В. о. директора

2) розраховується сума денної виплати
(середньоденна заробітна плата множиться
на відсоток страхового стажу);
3) порівнюється сума денної виплати з
виплатою, розрахованою з мінімальної заробітної плати;
4) якщо сума денної виплати не перевищує
мінімальну заробітну плату, ця сума множиться
на кількість днів, що підлягають оплаті;
5) якщо сума денної виплати перевищує
мінімальну виплату, то сума виплати розраховується виходячи з мінімальної виплати
(враховується норма ст. 19 Закону № 1105).
У випадку, що стосується нарахування матеріального забезпечення по вагітності та пологах,
виконавча дирекція Фонду рекомендує керуватися листом Міністерства соціальної політики
України від 08.05.2015 р. № 6811/0/14-15/18.
Т. Нагорна

Від редакції
Обчислення середньої заробітної плати
для нарахування матеріального забезпечення за загальнообов’язковим соціальними страхуванням (зокрема допомоги по
тимчасовій непрацездатності та допомоги
по вагітності та пологах) з урахуванням
мінімальної заробітної плати, як свідчать
звернення на редакційну телефонну лінію,
є одним із найскладніших. Роботодавці забувають про те, що матеріальне забезпечення зазвичай обчислюється з фактичної
заробітної плати, а мінімальною заробітною
платою обмежується максимальна сума
допомоги по тимчасовій непрацездатності

та мінімальна сума допомоги по вагітності
та пологах (максимальна — двома) у працівників, які мають страховий стаж менше
шести місяців протягом останніх 12 місяців
перед настанням страхового випадку. І тільки
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. А якщо
обчислена сума допомоги по вагітності та
пологах менше мінімальної заробітної плати,
розмір допомоги збільшується (проводиться
доплата) до мінімальної заробітної плати.
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КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТЕ

КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Кількість днів
Календарні дні — 31
Робочі дні — 21
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 8

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 183,0
39-годинному робочому тижні — 179,4
36-годинному робочому тижні — 165,6

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

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

21 грудня, понеділок
Закінчується строк подання до органів
доходів і зборів:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування до фіскальних органів
(ф. № Д4 (місячна)) за листопад 2015 р.
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
листопад 2015 р.

28 грудня, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
листопад 2015 р. гірничими підприємствами

30 грудня, середа
Закінчується строк сплати:
податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого оподатковуваного
доходу, за листопад 2015 р.
військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу, за листопад 2015 р.
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Налог на доходы физических лиц:
проводим перерасчет по итогам года С. 28
Резерв на оплату отпусков:
что делать с сальдо С. 77
Отчетность по ЕСВ: типы начислений
«2», «3» и знаки «+», «–» С. 77
Индексация зарплаты:
базовый месяц и нестандартные ситуации

С. 72

Наличные расчеты:
ограничения, отчетность, ответственность

С. 87

Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

