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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На щастя, нічого нового,
щоб кардинальним чином змінювало наші прогнози щодо
справляння ЄСВ і ПДФО, які
ми публікували в минулому
номері журналу, в остаточному
тексті Закону про ЄСВ і ПКУ не
з’явилося. Тому вдруге зміни
ми вже не аналізуємо, крім як
у частині розрахунків з мобілізованими працівниками. Усе
вказує на те, що роботодавці не
отримуватимуть з бюджету компенсації середнього заробітку,
яка виплачується працівникам,
призваним на військову службу,
через що будуть змушені його оподатковувати (с. 21).
У зв’язку з тим що ЄСВ з доходів працівників не утримується, змінилося коло його платників. Зміни видаються
цілком закономірними і майже не суттєвими. Але і їх можна
сприймати двояко. Податківці з цього приводу висловилися
ніби-то однозначно (с. 78), але ми сумніваємося, що саме
це мали на увазі законодавці, тому з цього приводу не полемізуємо й радимо вам також не ризикувати.
За якими ставками оподатковувати перехідні виплати —
відпускні та допомогу по тимчасовій непрацездатності,
у минулому номері ми спрогнозувати не ризикнули. Хоча
це питання не нове, і ми з вами вже неодноразово стикалися з ним раніше, про що в перші дні січня інформували
на сайті. Зазвичай остаточне слово залишається за податківцями, оскільки їх позиція щодо очевидних речей інколи
непрогнозована. Роз’яснення на цю тему (с. 77, 79) ми підкріпили прикладами (с. 62). Та незважаючи на всі податкові
зміни, найактуальнішими залишаються питання індексації
грошових доходів працівників. Багатьом не віриться, що
нарешті цей процес спростився (с. 57). Більше того, можна
індексувати зарплату за своїми правилами. Хоча потрібно
все добре зважити та закріпити в локальних актах. Як це
зробити, читайте в статті на с. 41.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямой линии: с 01.02.2016 — 20160125
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Звільнення від сплати ЄСВ
Закон України
«Про внесення змін до
Податкового кодексу України
щодо проекту модернізації
Бортницької станції
очистки стічних вод» від
23.12.2015 р. № 903-VIII

Зміни, внесені до Закону про ЄСВ, мають вузькоспрямований і
регіональний характер. Установлено, що на період реалізації проекту
модернізації Бортницької станції очистки стічних вод, затвердженого
КМУ, працівники, які є громадянами Японії та працюють у рамках
реалізації цього проекту, не є платниками ЄСВ і ПДФО з доходів,
що пов’язані з реалізацією проекту.

Новий закон про державну службу
Закон України «Про
державну службу» від
10.12.2015 р. № 889-VIII

Закон визначає принципи, правові та організаційні засади
забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої,
ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації
громадянами України права рівного доступу до державної служби,
що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях. Законом
вносяться зміни до частини дев’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ, які передбачають, що особам, які працюють на посадах, робота на яких
зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно
до Закону України «Про державну службу», встановлюється ЄСВ
у розмірі 3,6 % визначеної п. 1 частини першої ст. 7 цього Закону
бази нарахування єдиного внеску.
Закон набирає чинності з 01.05.2016 р.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Підтвердження пільги зі сплати ВЗ
Постанова «Про порядок
підтвердження статусу осіб,
які беруть безпосередню
участь в антитерористичній
операції, з метою
застосування пільги з
оподаткування військовим
збором» від 30.12.2015 р.
№ 1161

Затверджено порядок підтвердження статусу осіб, які беруть
безпосередню участь в антитерористичній операції, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором. Йдеться,
нагадаємо, про пільгу, встановлену пп. 1.7 п. 16(1) підрозділу 10
розділу ХХ ПКУ, яка передбачає, що на період проведення АТО не
підлягають оподаткуванню ВЗ доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців
та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького
складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх
справ України, Управління державної охорони України, Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань
та інших осіб на період їх безпосередньої участі в АТО. Зауважте,
йдеться не про звільнення від сплати ВЗ із середньої зарплати
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мобілізованих працівників, а з їх грошового забезпечення, що виплачується за місцем служби. Документами, що підтверджують
статус осіб, є витяги з наказів керівника Антитерористичного центру
при СБУ або особи, яка його заміщує, про залучення таких осіб до
проведення АТО та наказів оперативного штабу з управління АТО
про прибуття (вибуття) таких осіб до (із) складу сил і засобів, які
беруть безпосередню участь в АТО. Документи подаються командирами військових частин (органів, підрозділів) тощо до відповідної
бухгалтерської служби.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Порядок подання скарг платниками податків
Наказ «Порядок
оформлення і подання скарг
платниками податків та їх
розгляду контролюючими
органами» від 21.10.2015 р.
№ 916

Порядок визначає процедуру оскарження платниками податків
податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих
органів під час адміністративного оскарження, яке вважається досудовим порядком вирішення спору. Порядок не застосовується
при оскарженні постанов, прийнятих у справах про адміністративні
правопорушення. Нагадаємо, що не підлягають адміністративному
оскарженню грошові зобов’язання, самостійно визначені платником
податків, та рішення контролюючих органів, які оскаржені платником
податків у судовому порядку.
Порядок набрав чинності з 12.01.2016 р.
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Електронні пенсійні справи
Постанова «Деякі питання
впровадження електронних
пенсійних справ на
базі централізованих
інформаційних технологій»
від 14.12.2015 р. № 25-1

Установлено, що Порядок подання та оформлення документів
для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою ПФУ від 25.11.2005 р. № 22-1, застосовується
з урахуванням того, що:
— особи, які проживають (зареєстровані) у Вінницькій, Донецькій,
Київській та Херсонській областях, можуть звертатися із заявами про
призначення пенсії до територіальних органів ПФУ в цих областях
незалежно від території обслуговування таких органів;
— заява та інші подані документи скануються зазначеними органами із використанням технічних засобів, засвідчуються електронним
цифровим підписом та зберігаються в електронній пенсійній справі
як копії документів, на підставі яких призначено пенсію.
Це означає, що за призначенням пенсії в цих областях можна
звернутися за місцем фактичного проживання, а не за місцем
реєстрації.
Постанова набирає чинності з 01.01.2016 р., але не раніше дня
її офіційного опублікування.
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Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос — ответ»:

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

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

Право одинокої матері
на додаткову відпустку
Чи має право одинока мати, яка
виховує дитину-інваліда, крім передбаченої законодавством відпустки
тривалістю 17 календарних днів ще й
на відпустку тривалістю п’ять календарних днів, що визначена Законом України
«Про охорону дитинства»?
Чинним законодавством передбачено надання додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину — інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, тривалістю 10 календарних днів. Стаття 182(1) КЗпП та ст. 19 Закону
про відпустки містять вичерпний перелік осіб,
які мають право на її використання, а саме:
• жінка, яка працює і має двох або більше
дітей віком до 15 років;
• жінка, яка працює та має дитину-інваліда;

• жінка, яка працює й усиновила дитину;
• мати інваліда з дитинства підгрупи А
I групи;
• одинока мати;
• батько дитини або інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, який виховує їх без матері
(у т. ч. у разі тривалого перебування матері
в лікувальному закладі);
• особа, яка взяла під опіку дитину або
інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
• один із прийомних батьків.
Разом з тим вищезгаданими статтями
визначено, що за наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна
тривалість не може перевищувати 17 календарних днів без урахування святкових і
неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
У наведеному прикладі, за умови підтвердження статусу одинокої матері, надання
копії свідоцтва про народження дитини та
на підставі документа, що визначає статус дитини-інваліда (зазвичай це довідка
МСЕК або посвідчення, яке підтверджує
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її статус), працівниця має право на отримання додаткової відпустки за двома підставами — як одинока мати та як мати
дитини-інваліда.
Слід зауважити, що додаткові відпустки
працівникам, які мають дітей, є соціальними
та не належать до щорічних, тому надаються
понад тривалість щорічних основної й додаткових відпусток, передбачених ст. 6, 7 і 8
Закону про відпустки, а також переносяться
на інший період або продовжуються в порядку, визначеному ст. 11 Закону про відпустки.
Крім того, надаються вони в будь-який час
протягом календарного року незалежно
від місяця й дати народження дитини та
відпрацьованого часу.
На жаль, у запитанні не вказано віку
дитини, але зважаючи на той факт, що відпустка цього року все ж надавалась, можна
зробити висновок, що граничний термін її
надання не вичерпаний.
Нагадаємо, що право на таку відпустку
залежить від віку дитини. Його чітко визначає ст. 19 Закону про відпустки («жінка, яка
працює і має двох або більше дітей віком
до 15 років»), однак не встановлює віку дитини-інваліда, усиновленої дитини, дитини
під опікою чи дитини одного з прийомних
батьків, дитини одинокої матері (батька).
Оскільки дитиною вважається особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно
із законом, застосовуваним до неї, вона
не набуває прав повнолітньої раніше (ст. 1
Закону України «Про охорону дитинства»
від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ; далі — Закон
№ 2402), одинокій матері, яка має дитинуінваліда, роботодавець зобов’язаний надавати
цю відпустку до настання повноліття та в рік
виповнення дитині 18 років.
Окрім цього, ст. 26 Закону № 2402 передбачено надання одному з батьків дитиниінваліда додаткової оплачуваної відпустки
на строк до п’яти днів, про яку і йде мова
в запитанні. Варто наголосити, що в цьому
випадку йдеться про одну й ту саму відпуст-
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ку, а норма ст. 26 Закону № 2402 повторює
норму ст. 19 Закону про відпустки.
Підтвердженням цього є те, що згідно зі
ст. 19 Закону про відпустки з дати набрання
чинності цим Законом (з 01.01.1997 р.) жінці,
яка працювала і мала двох або більше дітей
віком до 15 років або дитину-інваліда, за її
бажанням щорічно надавалася додаткова
оплачувана відпустка тривалістю п’ять календарних днів без урахування вихідних.
Згодом ця стаття зазнавала змін, натомість
ст. 26 Закону № 2402 залишилася без змін
у редакції від 26.04.2001 р. Тобто тривалість
відпустки залишилася в межах п’яти календарних днів.
На сьогодні жінці, яка працює і має двох
або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину,
матері інваліда з дитинства підгрупи А
I групи, одинокій матері, батьку дитини
або інваліда з дитинства підгрупи А I групи,
який виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному
закладі), а також особі, яка взяла під опіку
дитину або інваліда з дитинства підгрупи А
I групи, чи одному із прийомних батьків
щорічно надається додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 10 календарних днів
без урахування святкових і неробочих днів
(ст. 73 КЗпП).
Зважаючи на те, що йдеться про відпустку
ідентичного типу, додаткова оплачувана
відпустка тривалістю п’ять календарних
днів, що передбачена ст. 26 Закону № 2402,
не надаватиметься.
Оскільки в запитанні зазначено, що працівниця є одинокою матір’ю, яка виховує дитину-інваліда, та судячи з того, що законодавець обмежив надання такої відпустки кількістю днів, відповідно до ст. 19 Закону про
відпустки працівниця має право тільки на додаткову відпустку тривалістю 17 календарних
днів. Жодних офіційних роз’яснень на цю
тему немає, тому й вважаємо, що йдеться
про одну й ту ж відпустку.
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Виплата компенсації за соціальну
відпустку
Працівниця, мати двох дітей, яка
перебуває у відпустці для догляду
за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку, має намір
звільнитися за власним бажанням. Чи має
вона право в разі звільнення на отримання
грошової компенсації за невикористану
соціальну відпустку?
Відповідно до ст. 182(1) КЗпП та ст. 19
Закону про відпустки жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком
до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку
дитини або інваліда з дитинства підгрупи А
I групи, який виховує їх без матері (у т. ч.
у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла
під опіку дитину або інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, чи одному із прийомних
батьків кожного року надається додаткова
оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і
неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
Оскільки зазначена відпустка є соціальною і не належить до щорічних, вона може
надаватися в будь-який час протягом календарного року незалежно від відпрацьованого
часу та місяця й дати народження дитини — до чи після. Тож якщо працівниця має
бажання звільнитися за власним бажанням
на початку 2016 р., слід врахувати, що якщо
дитина народилася у 2001 р. і цього року їй
виповнюється 15 років, право на додаткову
оплачувану відпустку працівниця все ще має,
незалежно від місяця та дати народження
дитини.
Якщо працівниця, яка має право на соціальну відпустку, не скористалася ним
у році досягнення дитиною певного віку
або в попередні роки, вона має право її ви-
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користати. Законодавством не передбачено
строку давності, після якого втрачається
право на цю додаткову соціальну відпустку.
У запитанні зазначено, що працівниця
перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Незважаючи на той факт, що на період її
перебування у відпустці для догляду за дитиною за нею зберігається місце роботи
(посада), працівниця, яка є матір’ю двох
дітей, фактично не працює. Оскільки період перебування у відпустці для догляду
за дитиною не зараховується до стажу роботи, що дає право на додаткову соціальну
відпустку, права на отримання зазначеної
відпустки працівниця не має. Такої ж думки
дотримуються фахівці Мінсоцполітики, які
в листі від 24.03.2015 р. № 4053/0/14-15/18
роз’яснюють, що право на додаткову оплачувану соціальну відпустку має лише жінка,
яка працює. Тому реалізувати своє право
на використання цієї відпустки вона може
за умови, якщо на день початку відпустки
має стаж роботи в рахунок року, за який
просить надати їй відпустку, тривалістю
хоча б один день.
Тобто якщо працівниця перед звільненням
перерве відпустку для догляду за молодшою
дитиною та вийде на роботу хоча б на один
день, вона матиме право на отримання такої
відпустки повної тривалості, а в разі звільнення — на отримання грошової компенсації
за невикористану соціальну відпустку.
Звертаємо увагу, що незважаючи на те
що працівниця перебуває у відпустці для
догляду за дитиною, вона має право звільнитися за власним бажанням. Адже звільнення за ст. 38 КЗпП не містить обмежень
щодо розірвання трудового договору ані
під час відпустки, ані в період тимчасової
непрацездатності.
У разі звільнення працівнику виплачується
грошова компенсація за всі не використані
ним дні щорічної та додаткової соціальної
відпустки (ст. 24 Закону про відпустки). У си-
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туації, що висвітлена в запитанні, працівниці,
яка звільняється під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, виплачувати грошову
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компенсацію за невикористану додаткову
відпустку як матері, яка має двох дітей, підприємство не зобов’язане, оскільки жінка
фактично не працює.

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

Звільнення у зв’язку
зі скороченням штату
та навчальна відпустка
Працівник був вчасно попереджений про звільнення у зв’язку зі
скороченням штату, запланованим
на 15.02.2016 р., але 11.01.2016 р. він надав довідку-виклик та заяву про надання
з 01.02.2016 р. навчальної відпустки для
написання дипломної роботи тривалістю
чотири місяці. Як правильно вчинити в цій
ситуації: надати йому відпустку до запланованої дати звільнення чи надати
відпустку повної тривалості? Коли можна
звільнити такого працівника?
Надання працівникам, які навчаються
без відриву від виробництва у вищих
навчальних закладах з вечірньою
та заочною формами навчання, додаткових оплачуваних відпусток є обов’язком
роботодавця (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону
про відпустки). Тому незважаючи на те, що
працівникові найближчим часом доведеться
звільнятися, йому не може бути відмовлено
в навчальній відпустці, оскільки трудовий
договір ще чинний.
Відповідно до п. 4 частини першої ст. 15
Закону про відпустки на період підготовки
та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних
закладах з вечірньою та заочною формами
навчання першого та другого рівнів акре-

дитації, додаткова оплачувана відпустка
надається на два місяці, а студентам вищих
навчальних закладів третього та четвертого
рівнів акредитації — на чотири місяці. Отже,
якщо працівник надав довідку-виклик, в якій
вказаний відповідний рівень акредитації навчального закладу, а також для яких цілей
та на який період його викликають, роботодавець зобов’язаний надати навчальну
відпустку тривалістю, зазначеною в довідцівиклику і заяві працівника. Скоротити тривалість навчальної відпустки роботодавець
не має права, оскільки це вважатиметься
порушенням норм трудового законодавства.
Частиною третьою ст. 40 КЗпП встановлено, що не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період
його тимчасової непрацездатності (крім
звільнення за п. 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це
правило не поширюється на випадок повної
ліквідації підприємства, установи, організації.
У наведеному випадку не йдеться про повну
ліквідацію підприємства або звільнення
за п. 5 ст. 40 КЗпП у зв’язку із нез’явленням
на роботі протягом чотирьох місяців підряд
внаслідок тимчасової непрацездатності.
А тип відпустки (щорічна, додаткова, навчальна тощо) в частині третій ст. 40 КЗпП
не уточнюється.
Враховуючи зазначене та з метою запобігання порушенням законодавства в цьому
випадку роботодавець має видати два накази: перший — про надання працівникові
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навчальної відпустки повної тривалості, другий — про зміну дати звільнення працівника
на перший робочий день після закінчення
відпустки.

Що робити з виконавчим листом
у разі звільнення працівника
Працівник підприємства, який є
платником аліментів, подав заяву
про звільнення. Що робити з його
виконавчим листом? Чи можна його віддати працівнику для подальшого утримання
аліментів за новим місцем роботи?
Виконавчий лист є документом, наданим підприємству для примусового
виконання рішення суду щодо стягнення з працівника аліментів на користь його
дитини. Звертаємо увагу, що цей документ
надається саме підприємству, а не працівнику, тому в жодному разі його не можна
віддавати працівнику на руки.
Отриманий виконавчий лист підприємство повинно зареєструвати у відповідному
журналі реєстрації виконавчих листів, який
ведеться на підприємстві в довільній формі,
і зберігати його протягом усього часу роботи
працівника. Після звільнення працівника
виконавчий лист потрібно відправити назад
до виконавчої служби.
На зворотному боці виконавчого листа
необхідно зробити записи щодо останнього
утримання суми аліментів і дати її перерахування, наявності боргу та дати звільнення.
Ці відомості потрібно завірити підписами
відповідальних осіб й поставити печатку
підприємства. Також якщо підприємству відомі місце проживання та нове місце роботи
такого працівника, їх слід вказати в супроводжувальному листі разом з інформацією
про утримання та суму боргу по аліментах.
Звертаємо увагу, що згідно з частиною
другою ст. 69 Закону України «Про виконавче
провадження» від 21.04.1999 р. № 606-ХІV
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в разі зміни боржником місця роботи підприємство повинно повідомити про це державного виконавця не пізніше ніж у триденний
термін. За невиконання цієї вимоги передбачена відповідальність1.
Отже, починаючи з дати звільнення підприємство протягом трьох днів повинно направити виконавчий лист із супроводжувальним листом до відділу виконавчої державної
служби, звідки його було отримано, а копію
супроводжувального листа — звільненому
працівнику за місцем його проживання для
повідомлення.

Чи може директор бути
уповноваженим із соціального
страхування
У штаті невеликого підприємства є
лише директор та водії. Чи не буде
порушенням законодавства, якщо
директор виконуватиме функцію уповноваженого із соціального страхування
на підприємстві? Який документ він має
складати для оплати днів тимчасової
непрацездатності, оскільки протоколом
оформлюють колегіальне рішення?
Незалежно від кількості працюючих
осіб кожен із роботодавців повинен
зареєструватися як страхувальник
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та в разі настання страхового випадку надавати і оплачувати застрахованим особам (працівникам) відповідний
вид матеріального забезпечення, страхових
виплат і соціальних послуг згідно із Законом
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV (далі — Закон № 1105).
Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних
1 Додатково див. журнал «Заработная плата» № 10/2015,
с. 43. (Прим. ред.)
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послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що
створюється (обирається) на підприємстві (частина третя ст. 30 Закону № 1105).
Така комісія (уповноважений) діє відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням,
затвердженим постановою правління
ФСС з ТВП від 23.06.2008 р. № 25 (далі —
Положення № 25).
Згідно з п. 1.4 Положення № 25, якщо
на підприємстві працює понад 15 осіб, то
створюється комісія із соціального страхування, якщо ж чисельність застрахованих
осіб становить 15 і менше — обирається
уповноважений. Відзначимо, що жоден
нормативний акт не містить заборони щодо
обрання директора підприємства уповноваженим із соціального страхування, отже,
цілком реально уповноважити директора
на виконання таких функцій.
Непоодинокі випадки, коли власник
підприємства є одночасно і директором,
а на підприємстві немає інших працівників. Як власник він керує підприємством та
займається організацією його діяльності.
У свою чергу, виконання функцій уповноваженого із соціального страхування належить саме до організації діяльності підприємства. Отже, навіть якщо директор
одночасно є й власником підприємства,
він також може бути уповноваженим із
соціального страхування.
Згідно з абзацом третім частини третьої
ст. 30 Закону № 1105 уповноважений із
соціального страхування має виконувати
свої функції відповідно до положення про
комісію (уповноваженого) із страхування
в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю,
яке затверджується правлінням Фонду (див.
вище). З цього випливає, що після обрання
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директора уповноваженим на підприємстві
слід розробити таке положення2.
У додатку до Положення № 25 наведено
зразок протоколу засідання комісії із соціального страхування — рішення уповноваженого. Тобто і протокол засідання комісії,
і рішення уповноваженого є тотожними
документами, тільки протокол оформляє
комісія, а рішення — уповноважений.
Зауважимо, що в разі якщо директор є
уповноваженим із соціального страхування
на підприємстві, то він має право приймати
рішення про призначення матеріального
забезпечення та надання соціальних послуг
або про відмову в такому призначенні, у т. ч.
щодо себе особисто.

Чи втрачає одинока мати право
на підвищену ПСП
після одруження
Працівниця користувалася підвищеною ПСП як одинока ма
ти. Нещодавно вона повідомила,
що вийшла заміж та змінила прізвище.
Чоловік дитину не всиновив. Як бути
з ПСП?
Поняття «одинока мати» в різних
нормативно-правових актах тлумачиться по-різному і застосовується
залежно від того, на які правовідносини воно
поширюється. Його можна знайти в Законі
України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми» від 21.11.1992 р. № 2811-ХІІ, в п. 5
частини тринадцятої ст. 10 Закону про відпустки та в п. 9 постанови Пленуму Верхов
ного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 06.11.1992 р.
№ 9 та інших нормативних актах. Зазвичай
всі ці визначення, які свого часу були систематизовані в листі Міністерства праці та
2 Про порядок створення комісії див. журнал «Заработная плата» № 3/2014, с. 95. (Прим. ред.)
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соціальної політики України від 06.07.2006 р.
№ 247/13/116–06, застосовуються лише для
надання пільг та гарантій, установлених
трудовим законодавством, зокрема для
надання відпусток.
У наведеному прикладі маємо справу
із податковою соціальною пільгою, тому
слід виходити тільки з норм податкового
законодавства.
Так, для цілей застосування ПСП згідно
з пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ одинокою матір’ю
вважають жінку, яка має дитину віком до 18
років та не перебуває в зареєстрованому
шлюбі (абзац шостий пп. 1 п. 5 Порядку
подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого
постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227).
Отже, якщо жінка вийшла заміж, вона для
цілей застосування ПСП вже не є одинокою і,
відповідно, не має права на підвищену ПСП.
Строк закінчення надання ПСП для
одинокої матері визначає абзац перший
пп. 169.3.3 ПКУ, однак серед підстав не зазначено реєстрацію шлюбу. Та оскільки статус
одинокої матері жінка втратила в місяці
оформлення шлюбу, вважаємо, що саме цей
місяць і є останнім періодом надання підвищеної ПСП згідно з пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ.
Разом з тим жінка може написати заяву
про надання «загальної» ПСП або іншої ПСП,
на яку вона має право. Додамо також, що
відповідальність за неправомірне користування ПСП несе працівник.

Надання відпусток працівникуіноземцю
На підприємство в Україні працевлаштувався громадянин Білорусі. Чи
передбачені законодавством якісь
особливості надання відпусток іноземцю?
Іноземці та особи без громадянства,
які працюють в Україні, мають такі
самі права на відпустки, як і громадя-
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ни України. Тобто, по-перше, працівник-іноземець має право на щорічну основну відпустку
тривалістю не менше ніж 24 календарних
дні за кожен відпрацьований рік. По-друге,
якщо робота такого працівника пов’язана
зі шкідливими та важкими умовами праці
або він працює за графіком з ненормованим
робочим днем, то йому надають передбачені
в таких випадках щорічні додаткові відпустки.
У разі звільнення працівника-іноземця
йому виплачують грошову компенсацію за всі
не використані ним дні щорічної відпустки.

Чи оподатковують ВЗ внески
на медичне страхування
працівників
Чи оподатковують військовим збором суму страхових внесків, сплачених роботодавцем на медичне
страхування працівників підприємства?
Страхові внески, сплачені роботодавцем (за його рахунок) на добровільне
страхування життя (у т. ч. медичне) його найманих працівників за умовами колективного чи трудового договору є
об’єктом оподаткування військовим збором.
Пояснюється це тим, що сума зазначених
страхових внесків належить до інших заохочувальних, компенсаційних та інших
виплат, які нараховуються (виплачуються)
працівникам у зв’язку з трудовими відносинами. Останні, у свою чергу, є об’єктом
оподаткування військовим збором.

Відображення вартості
спецодягу у ф. № 1ДФ
На новоствореному підприємстві
працівників виробничого цеху забезпечили спеціальним одягом.
Чи потрібно відображати вартість такого
одягу у ф. № 1ДФ щодо кожного працівника? Якщо потрібно, то з ПДВ чи без ПДВ?
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Згідно з пп. 165.1.9 ПКУ вартість спеціального (форменого) одягу та взуття,
що надаються роботодавцем у тимчасове користування працівнику для виконання
ним своїх трудових функцій, не включається
до складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу такого працівника і,
відповідно, не є базою для нарахування ПДФО.
Разом з тим вартість виданих працівникові
спецодягу та спецвзуття слід відображати
в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ.
Так, згідно з Довідником ознак доходів
фізичних осіб, що є додатком до Порядку
заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 13.01.2015 р. № 4, вартість спец

ПРямая телефонная линия

одягу, виданого в тимчасове користування,
відображається з ознакою доходу «136».
Вартість спецодягу зазначається без ПДВ
(правильніше було б сказати, що спецодяг
відображається за вартістю згідно з обліковими документами. Як відомо, ПДВ у вартість
матеріальних цінностей платниками податку,
зазвичай, не включається. — Прим. ред.).
Якщо в подальшому хтось із працівників
звільнятиметься і не поверне підприємству
спецодяг, в якого не минув граничний термін
його використання, то вважатиметься, що
цей одяг перейшов до працівника в постійне
користування, у зв’язку з чим вартість спец
одягу слід буде включити до оподатковуваного доходу такого працівника (з урахуванням
«натурального» коефіцієнта), утримати ПДФО
та відобразити в розрахунку за ф. № 1ДФ з
однакою доходу «126».

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

Встановлення випробувального
терміну жінці з дитиною
На роботу влаштовується жінка, яка
має дитину восьми років. Чи можна
їй встановлювати випробувальний
термін? Як можна її звільнити, якщо вона
не пройшла випробування?
Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою
сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка
йому доручається (ст. 26 КЗпП). Умова про
випробування має бути зазначена в наказі
про прийняття на роботу.
Випробування не встановлюється під час
прийняття на роботу:
• осіб, які не досягли 18 років;

• молодих робітників після закінчення
професійних навчально-виховних закладів;
• молодих спеціалістів після закінчення
вищих навчальних закладів;
• осіб, звільнених у запас з військової чи
альтернативної служби;
• інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної
експертизи.
Випробування не встановлюється також
під час прийняття на роботу в іншу місцевість
і під час переведення на роботу на інше підприємство, а також в інших випадках, якщо
це передбачено законодавством.
Згідно з чинним законодавством заборони на встановлення випробування під
час прийняття на роботу одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років
не передбачається. Таким чином, під час
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прийняття на роботу такої працівниці їй
можна встановлювати випробувальний
термін.
Слід наголосити, що умова про випробування вважається законною, якщо вона
встановлюється за взаємною згодою, а також
у випадках, якщо вона:
• внесена до письмово оформленого
трудового договору, про що зазначається
в наказі про прийняття на роботу;
• зафіксована в заяві про прийняття
на роботу;
• не зафіксована в заяві про прийняття
на роботу, але внесена в наказ про прийняття
на роботу, з яким працівник ознайомлений
під підпис до початку роботи.
У разі якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати,
то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового
договору допускається лише на загальних
підставах (ст. 28 КЗпП).
Якщо впродовж строку випробування
встановлено невідповідність працівника
роботі, на яку його прийнято, роботодавець
протягом цього строку має право розірвати
трудовий договір. Розірвання трудового договору в такому випадку може бути оскаржене
працівником у порядку, встановленому для
розгляду трудових спорів з питань звільнення
(частина друга ст. 28 КЗпП).
Відповідно до ст. 43(1) КЗпП розірвання
трудового договору в разі незадовільного
результату випробування, обумовленого під
час прийняття на роботу, слід розглядати як
звільнення з ініціативи роботодавця, а згідно
зі ст. 184 КЗпП звільнення одиноких матерів
за наявності дитини віком до 14 років або
дитини-інваліда з ініціативи роботодавця
не допускається крім випадків повної ліквідації підприємства.
Отже, в разі незадовільного результату
випробування звільнення жінок цієї категорії не допускається окрім випадків повної
ліквідації підприємства.
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Округлення днів невикористаних
відпусток
Як правильно округлити число днів
невикористаної відпустки, якщо
в розрахунку отримуємо не ціле
число?
У законодавчій базі відсутній нормативно-правовий акт, який би визначав
порядок розрахунку кількості днів
щорічної відпустки. Згідно з частиною першою ст. 5 Закону про відпустки тривалість
відпусток незалежно від режимів та графіків
розраховується в календарних днях. Під час
розрахунку днів щорічної відпустки пропор
ційно до відпрацьованого часу доцільно користуватися механізмом нарахування оплати
днів відпустки, зазначеним у Порядку № 100,
а саме прив’язку розрахунку днів відпустки
слід робити до календарних днів робочого
року, в якому працював працівник.
Наприклад, щорічна основна відпустка
працівника становить 24 календарних дні.
Час, за який надається відпустка, починається
01.10.2015 р. і закінчується датою звільнення — 16.12.2015 р., тобто він відпрацював
77 календарних днів.
Свого часу фахівці Мінсоцполітики тривалість днів щорічної відпустки пропорційно
до відпрацьованого часу пропонували розраховувати таким чином:
• визначити кількість днів щорічної відпустки, які припадають на один календарний
день без урахування святкових і неробочих
днів та без урахування святкових і неробочих
днів у цілому за рік: 24 к. дн. відпустки ÷
÷ (365–11) = 0,0677 к. дн.;
• отриманий результат множать на кількість календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих
працівником у його робочому періоді:
0,0677 к. дн. × 76 к. дн. = 5,14 к. дн.
У цьому прикладі на момент звільнення
працівник мав право на п’ять (з урахуванням
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математичних правил округлення) календарних днів щорічної основної відпустки.

Установлення неповного робочого
тижня
У працівника підприємства хворий
брат, і він змушений за ним доглядати. У зв’язку з цим у нього виникла
потреба працювати не п’ять днів на тиждень, а три. Як це правильно оформити?
За угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватися як під
час прийняття на роботу, так і згодом
неповний робочий день чи неповний робочий
тиждень (ст. 56 КЗпП). На прохання вагітної
жінки, жінки, яка має дитину віком до 14
років або дитину-інваліда, в т. ч. таку, що
знаходиться під її опікуванням, або доглядає
за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, роботодавець зобов’язаний
установлювати неповний робочий тиждень
або неповний робочий день.
Робота на умовах неповного робочого
часу не тягне за собою будь-яких обмежень
обсягу трудових прав працівників. Оплата
праці в таких випадках провадиться пропор
ційно до відпрацьованого часу або залежно
від виробітку.

Додаткова відпустка за двома
підставами
Жінка є одинокою матір’ю та прийомною матір’ю двох дітей віком
15 та 17 років. Чи має вона право
на додаткову соціальну відпустку терміном
17 календарних днів за двома підставами?
Жінці, яка працює і має двох або
більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка всиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А
І групи, одинокій матері, батьку дитини
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або інваліда з дитинства підгрупи А І групи,
який виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному
закладі), а також особі, яка взяла під опіку
дитину або інваліда з дитинства підгрупи А
І групи, чи одному із прийомних батьків
надається щорічно додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 10 календарних днів
без урахування святкових і неробочих днів
за ст. 73 КЗпП (ст. 19 Закону про відпустки).
Тривалість відпустки за наявності кількох
підстав не може перевищувати 17 календарних днів.
Прийомна сім’я — це сім’я або окрема
особа, яка не перебуває в шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне
проживання від одного до чотирьох дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (п. 2 Положення про прийомну
сім’ю, затвердженого постановою КМУ від
26.04.2002 р. № 565; далі — Положення
№ 565). Між прийомними батьками та органом, який ухвалив рішення про утворення
прийомної сім’ї, укладається договір про
влаштування дітей до прийомної сім’ї на виховання та спільне проживання.
Прийомні батьки є лише законними
представниками прийомних дітей без спеціальних на те повноважень (п. 17 Положення № 565, ст. 256(2) Сімейного кодексу
України). Прийомна мати, яка не перебуває
в шлюбі і взяла на виховання таких дітей,
не користується пільгами і гарантіями, передбаченими чинним законодавством для
одиноких матерів. Дитина, яка виховується
в прийомній сім’ї, не позбавляється статусу
дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування, за нею залишаються всі пільги, передбачені законодавством для таких категорій дітей, та виплата
державної допомоги.
Таким чином, додаткова соціальна відпустка, передбачена ст. 19 Закону про відпустки,
має надаватися прийомній матері за однією
підставою тривалістю 10 календарних днів.
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Використання щорічної основної
відпустки
Коли можна надавати щорічну
основну відпустку жінці, яка вийшла з відпустки для догляду за дитиною?
Працівник набуває права на щорічні
основну та додаткові відпустки повної
тривалості в перший рік роботи після
закінчення шести місяців безперервної роботи на такому підприємстві (частина п’ята
ст. 10 Закону про відпустки).
Згідно з частиною дев’ятою ст. 10 Закону
про відпустки щорічна відпустка за другий
та наступні роки роботи можуть надаватися
працівникові в будь-який час відповідного
робочого року.
Таким чином, після виходу з відпустки для
догляду за дитиною жінка має право на використання щорічної основної відпустки
відповідно до графіка відпусток у будь-який
час робочого року, що відраховується з дати
укладення трудового договору.

Залучення до надурочних робіт
Чи всіх працівників можна залучати
до надурочних робіт? Коли можна
встановлювати надурочні роботи?
Згідно з нормами ст. 62 КЗпП над
урочними вважаються роботи понад
установлену тривалість робочого дня
(ст. 52, 53, 61 КЗпП). Надурочні роботи, як
правило, не допускаються.
Роботодавець може застосовувати над
урочні роботи лише у виняткових випадках,
що визначаються законодавством:
• під час проведення робіт, потрібних
для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії та негайного усунення їх
наслідків;
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• під час проведення громадських робіт з
водопостачання, газопостачання, опалення,
освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку —
для усунення випадкових або несподіваних
обставин, які порушують їх функціонування;
• для закінчення розпочатої роботи,
яка внаслідок непередбачених обставин
чи випадкової затримки з технічних умов
виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її
може призвести до псування або загибелі
державного чи громадського майна, а також
за потреби невідкладного ремонту машин,
верстатів або іншого устаткування, коли їх
несправність призводить до зупинення робіт
для значного числа працівників;
• для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або
усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і
призначення;
• для продовження роботи в разі нез’яв
лення працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви. У такому разі
роботодавець зобов’язаний негайно вжити
заходів до заміни його іншим працівником.
Також згідно зі ст. 63 КЗпП забороняється
залучати до надурочних робіт:
• вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років (ст. 176 КЗпП);
• осіб, молодших від 18 років (ст. 192 КЗпП);
• працівників, які навчаються без відриву
від виробництва, у дні занять (ст. 220 КЗпП);
Згідно зі ст. 177 КЗпП жінки, які мають
дітей віком від трьох до 14 років або дитинуінваліда, можуть залучатися до надурочних
робіт лише за їхньої згоди. Залучати інвалідів
до надурочних робіт можна лише за їхньої
згоди і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 172 КЗпП).
Відповідно до ст. 65 КЗпП надурочні роботи не можуть перевищувати для кожного
працівника чотирьох годин упродовж двох
днів поспіль і 120 годин на рік. Роботодавець
повинен вести облік надурочних робіт.
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ОПЛАТА ТРУДА

ЕСВ и расчеты с
(де)мобилизованными

Журналом «Заработная плата» запроваджено серію вебінарів. Остання наша зустріч була
присвячена підбиттю підсумків 2015 р., але більшість запитань стосувалася справляння
ЄСВ та розрахунків з (де)мобілізованими працівниками. Публікуємо відповіді на найпоширеніші запитання, які прозвучали під час вебінару. Вебінар проводила Галина Казначей,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Якщо в жінки закінчилася відпустка
у зв’язку з вагітністю та пологами
05.12.2015 р. і сума допомоги, нарахована за грудень, не перевищувала
мінімальної заробітної плати, чи потрібно донараховувати ЄСВ від мінімальної
зарплати?
Роботодавці нараховують ЄСВ на суму
нарахованої зарплати за видами виплат, що включають основну й додаткову заробітну плати, інші заохочувальні й
компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній
формі, що визначаються відповідно до Закону
про оплату праці, та на суму допомоги по
тимчасовій непрацездатності та допомоги по
вагітності та пологах (ст. 7 Закону про ЄСВ).
Статтею 8 Закону про ЄСВ передбачено,
якщо база нарахування ЄСВ1, крім вина1 Див. також с. 21 цього номера журналу.

городи за договорами ЦПХ (у 2015 р.), не
перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід),
сума ЄСВ розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який нараховується
заробітна плата (дохід), та ставки ЄСВ, встановленої для відповідної категорії платника.
Умовою застосування зазначеної норми є
перебування найманого працівника в трудових відносинах повний календарний місяць.
Особливості застосування цієї норми
ДФСУ роз’яснювала в листі від 14.02.2015 р.
№ 4979/7/99-99-17-03-01-17 (див. журнал
«Заработная плата» № 3/2015, с. 74) та в
листі від 31.03.2015 р. № 6667/6/99-99-1703-01-15 (див. журнал «Заработная плата»
№ 10/2015, с. 91).
Так, у разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом
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місяця, в якому нарахована заробітна плата
за відпрацьований час не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, сума ЄСВ розраховується
з фактично нарахованої заробітної плати
незалежно від її розміру.
У разі нарахування заробітної плати
(доходів) фізичним особам з джерел не за
основним місцем роботи ставки ЄСВ, встановлені частиною п’ятою ст. 8 Закону про
ЄСВ, застосовуються до визначеної бази
нарахування незалежно від її розміру.
Обов’язок нарахування ЄСВ з мінімальної
заробітної плати за основним місцем роботи
також передбачено в разі, якщо працівник
працював неповний місяць (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами).
Зокрема, для працівника (за основним
місцем роботи), в якого дати видачі та закриття листка непрацездатності припадають
на різні місяці, ЄСВ у місяці його видачі нараховується за фактично відпрацьований час,
оскільки загальна сума доходу ще не відома
(сума допомоги по тимчасовій непрацездатності буде визначена після надання листка
непрацездатності). Якщо після розподілу суми
допомоги по тимчасовій непрацездатності до
того місяця, за який вони нараховані, загальний дохід за місяць менший ніж мінімальний
розмір заробітної плати, виникає потреба за
минулий місяць (місяці) донарахувати ЄСВ,
виходячи з мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід). У цьому
випадку ЄСВ на суму нарахованої заробітної
плати розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який нараховується
заробітна плата (дохід), зменшеної на суму
допомоги по тимчасовій непрацездатності за
цей місяць, та ставки ЄСВ, встановленої для
відповідної категорії платника (у 2015 р.).
Отже, якщо в грудні 2015 р. у працівниці
не було інших доходів, які оподатковуються
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ЄСВ, наприклад, через те що їй було надано
відпустку для догляду за дитиною, то в грудні
потрібно донараховувати ЄСВ з мінімальної
заробітної плати.
Жінка вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку і відразу ж пішла
у відпустку без збереження заробітної
плати. Чи потрібно донараховувати ЄСВ
до мінімальної заробітної плати?
Ні, донараховувати ЄСВ з мінімальної заробітної плати не потрібно,
оскільки немає бази нарахування.
Таке роз’яснення надавалося ДФСУ у вищезгаданих листах.
Працівник був демобілізований
20.11.2015 р., але приступив до роботи з 01.12.2015 р. Сума середнього
заробітку, що компенсується з державного
бюджету, за листопад 2015 р. менша ніж
мінімальна заробітна плата. Чи потрібно
робити донарахування до мінімальної
заробітної плати?
Мобілізовані працівники в таблиці 6
звітності з ЄСВ у 2015 р. відображалися з кодом категорії застрахованої
особи «47» або «48»:
• код «47» застосовується, якщо особа мобілізована, роботодавець нараховує середню
заробітну плату і проводить нарахування та
утримання ЄСВ і не заявляє суми середнього
заробітку до компенсації з бюджету;
• код «48» застосовується, якщо особа мобілізована, роботодавець нараховує
середню заробітну плату і не проводить
нарахування та утримання ЄСВ і заявляє
суму середнього заробітку до компенсації з
бюджету, яка (сума компенсації) не є об’єктом
оподаткування ЄСВ.
Таким чином, якщо мобілізованому працівнику компенсується середній заробіток з

№2 (115) февраль 2016

бюджету, немає підстав для донарахування
ЄСВ з мінімальної заробітної плати, адже
він взагалі не отримав доходу в місяці, який
би обкладався ЄСВ. Якщо б цей працівник у
листопаді 2015 р. все ж отримав заробітну
плату на підприємстві, і вона була б меншою
ніж мінімальна заробітна плата, тоді слід
було б донараховувати ЄСВ з мінімальної
заробітної плати.

вебинар

Чи зберігатиметься середня заробітна плата мобілізованим працівникам у 2016 р.?

лося, що за працівниками, призваними на
строкову військову службу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову
службу за контрактом, середній заробіток
не зберігатиметься. Але Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VIII
до ст. 119 КЗпП було внесено інші зміни.
Так, новою частиною третьою ст. 119
КЗпП встановлено, що за працівниками:
• призваними на строкову військову
службу;
• військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період;
• прийнятими на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану;
• на строк до закінчення особливого
періоду або до дня фактичної демобілізації
зберігаються місце роботи, посада і
середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому
кооперативі незалежно від підпорядкування
та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на час
призову. Таким працівникам виплачується
грошове забезпечення за рахунок коштів
Державного бюджету України відповідно
до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII.
Тобто за такими працівниками, як і у
2015 р., зберігаються місце роботи та середній заробіток, але не передбачено, що він
компенсуватиметься з бюджету (докладніше
про розрахунки з (де)мобілізованими працівниками див. с. 21).

На час проведення вебінару остаточної відповіді на це запитання не було.
Законопроектом № 3628 передбача-

Чи можна застосовувати зміни,
внесені до Порядку № 100, для обчислення середнього заробітку

У якому випадку проставляється
ознака неповного робочого часу
в таблиці 6 звітності з ЄСВ?
Ознака неповного робочого часу в
таблиці 6 звітності з ЄСВ проставляється, якщо особа працює неповний
робочий день/тиждень.
У звітному місяці був застосований
понижуючий коефіцієнт, але у квітні
у формі звітності ще не було передбачено його відображати, і звітність
помилково було подано без застосування
понижуючого коефіцієнта. Чи можна це
виправити в грудні 2015 р.?
Ні, не можна. Роз’яснення з цього
приводу ДФСУ надавала в листі від
20.08.2015 р. № 31041/7/99-99-1703-03-17. На її думку, навіть якщо
виконуються умови п. 9(5) розділу VIII Закону
про ЄСВ, законодавством не передбачено
перерахунку ЄСВ за минулий період з метою
застосування коефіцієнта, оскільки ЄСВ обчислюється на підставі бухгалтерських та
інших документів щомісяця.
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вебинар

працівника, повторно призваного для
проходження військової служби з березня
2015 р.? З якого часу: з дня повторного
призову на військову службу, провівши перерахунок середнього заробітку з березня
2015 р., чи з моменту набрання чинності
постановою КМУ від 29.07.2015 р. № 542?
Як випливає із запитання, працівника
було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий
період, і він підлягав звільненню у зв’язку
з оголошенням демобілізації, та з березня
2015 р. продовжив військову службу у зв’язку
з прийняттям
на таку службу за контрактом.

На час продовження працівником служби за контрактом була чинна ст. 119 КЗпП
у редакції Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення порядку проходження
військової служби та питань соціального
захисту громадян України, які проходять
військову службу під час особливого періоду»
від 15.01.2015 р. № 116-VIII. Вона передбачала, що за працівниками, які були призвані
під час мобілізації, на особливий період та
підлягають звільненню з військової служби у
зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу за контрактом,
зберігаються місце роботи (посада), середній
заробіток на підприємстві незалежно від
підпорядкування та форми власності більш
ніж на один рік.
Таким чином, для працівників, які підлягають звільненню з військової служби у
зв’язку з оголошенням демобілізації, але не
звільнилися й продовжують військову службу
за контрактом, на строк укладеного контракту
зберігаються місце роботи, посада і середній
заробіток, який був розрахований на період,
коли працівник був призваний на військову
службу під час мобілізації, на особливий період.
Зміни, внесені до п. 4 Порядку № 100
постановою КМУ від 29.07.2015 р. № 542,
передбачають, що працівникам, які були
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звільнені в запас з військової служби за
призовом під час мобілізації, на особливий
період та повторно призвані для проходження військової служби за призовом під
час мобілізації, на особливий період, середня
заробітна плата обчислюється з урахуванням
норм цього Порядку. У разі якщо розрахована
в установленому порядку середня заробітна плата є нижчою від середньої заробітної плати, яка зберігалася за працівником
протягом періоду попередньої військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період, для розрахунку компенсації застосовується середня зарплата, яка
зберігалася за працівником протягом періоду
попередньої військової служби за призовом
під час мобілізації.
Вважаємо, що ця норма до працівника
не може застосовуватися, оскільки він для
проходження військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період не
призивався.
З якої дати підприємство зобов’язане
обчислювати середній заробіток для
розрахунку компенсації згідно зі
змінами, внесеними постановою КМУ від
29.07.2015 р. № 542? Чи слід застосовувати
вимогу щодо збереження за працівником
середньої зарплати на рівні нарахованої
під час попередньої військової служби в
разі служби за контрактом?
Постанова КМУ «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати» від
29.07.2015 р. № 542 набрала чинності з
07.08.2015 р.
Вона поширюється на працівників, які
були звільнені в запас з військової служби
за призовом під час мобілізації, на особливий період та повторно призвані для проходження військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період, і
застосовується починаючи з 07.08.2015 р.
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Гарантії

працівникамвійськовослужбовцям
та роботодавцям
Питання стосовно мобілізованих, демобілізованих, строковиків,
контрактників, які хвилюють роботодавців протягом останніх двох
років, залишаються актуальними і цього року. У статті розглянуто
зміни, внесені до законодавчих актів щодо взаємовідносин з
такими працівниками, та деякі інші нюанси оформлення з ними
трудових відносин
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З

а інформацією ЗМІ, яку не спростовує
Міністерство оборони, у лютому-березні
можливий початок нової хвилі мобілізації громадян на військову службу на особливий період, продовження ними служби
за контрактом, черговий призов на строкову
військову службу, а відтак і демобілізація раніше призваних. Ці події зачіпають інтереси
роботодавців, працівники яких зараз продовжують службу чи, можливо, будуть призвані
на службу в майбутньому (далі — працівникивійськовослужбовці). Тому систематизуємо
законодавчі зміни останніх років щодо гарантій працівникам-військовослужбовцям
і роботодавцям та поінформуємо, які зміни
відбулися в законодавстві щодо зазначеної
категорії працівників у 2016 р.
Важливо
Середній заробіток працівниківвійськовослужбовців з бюджету у
2016 р. не компенсується. Середній
заробіток їм виплачує лише роботодавець.

Гарантії працівникамвійськовослужбовцям
та роботодавцям до 01.01.2016 р.
Гарантії працівникам-військовослужбовцям — мобілізованим на особливий період,
тим, які продовжили службу за контрактом,
призвані на строкову військову службу, регулюються ст. 36, 119 КЗпП, законами України «Про військовий обов’язок та військову
службу» від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ (далі —
Закон № 2232), «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх
сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII (далі —
Закон № 2011). Протягом 2014–2015 рр.
вони неодноразово зазнавали змін.

Мобілізація та служба
за контрактом
Законом України від 27.03.2014 р. № 1169-VII
(далі — Закон № 1169), що набрав чинності
01.04.2014 р., було внесено зміни до ст. 119
КЗпП, якими працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період, але не більше одного
року, гарантувалося збереження місця роботи, посади і середнього заробітку.
Законом України від 20.05.2014 р. № 1275-VII
(далі — Закон № 1275), що набрав чинності
08.06.2014 р., знову було внесено зміни до ст.
119 КЗпП, якими таким працівникам, крім
раніше встановлених гарантій щодо збереження місця роботи і середнього заробітку,
гарантувалася компенсація із держбюджету
середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали
на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.
Законом України від 15.01.2015 р. № 116-VIII
(далі — Закон № 116), що набрав чинності
08.02.2015 р., ст. 119 КЗпП знову було змінено. Цього разу гарантії щодо збереження
місця роботи та середнього заробітку з його
компенсацією із бюджету додатково були
поширені на працівників, призваних на військову службу за призовом або прийнятих
на військову службу за контрактом на строк
до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але
не більше одного року, а за працівниками,
які були мобілізовані, але продовжили службу
за контрактом, — більше ніж на один рік.
Законом України від 18.03.2015 р. № 259-VIII
(далі — Закон № 259), що набрав чинності
15.04.2015 р., усі ці гарантії було поширено
на працівників, які під час проходження служби отримали поранення (інші ушкодження
здоров’я) та перебувають на лікуванні в мед
закладах, а також потрапили в полон або
визнані безвісно відсутніми, на строк до дня,
наступного за днем їх взяття на військовий
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облік у військкоматах після закінчення ними
лікування, повернення з полону, появи їх
після визнання безвісно відсутніми або до дня
оголошення судом їх померлими.
Законом України від 14.05.2015 р. № 433-VIII
(далі — Закон № 433), що набрав чинності
11.06.2015 р., ст. 119 КЗпП знову зазнала змін.
Усі ці гарантії було поширено на мобілізованих
і строковиків на строк до оголошення демобілізації, а на тих, хто продовжив службу за конт
рактом, — на строк до закінчення контракту.
Але всі ці гарантії стосувалися працівників,
які працювали на підприємствах, в установах, організаціях. І лише Законом України
від 12.11.2015 р. № 801-VIII, що набрав чинності 06.12.2015 р., їх було поширено також
на працівників, які працювали на час призову
у фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі
незалежно від підпорядкування та форми
власності та у фізичних осіб — підприємців.
На час служби працівники-військово
службовці на підставі повістки увільняються
(не звільняються) від роботи з формулюванням:
«Увільнити від роботи у зв’язку з призовом
на військову службу під час мобілізації, на особ
ливий період (призовом на строкову службу
тощо) з <дата>» без зазначення кінцевої
дати або «до моменту демобілізації», що також
не передбачає зазначення конкретної дати.
На місце такого увільненого працівника
можна за строковим трудовим договором
прийняти іншого працівника із зазначенням у наказі кінцевого строку дії трудового
договору: «…до дати виходу на роботу при
званого працівника <ПІБ>».
Працівники, які після закінчення року
служби (коли ст. 119 КЗпП передбачалося збереження місця роботи лише на рік)
були звільненні з роботи, але продовжували
службу, підлягали поновленню на роботі з
виплатою середнього заробітку.
Окремо слід зупинитися на питанні збереження трудових відносин з працівниками,
призваними на строкову військову службу.
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Призов на строкову службу
У початковій редакції ст. 36 КЗпП передбачала припинення трудового договору з
працівниками, призваними на строкову
військову службу за п. 3 частини першої цієї
статті. Але протягом 2014–2015 рр. вона
зазнала змін.
Так, відповідно до змін, внесених Законом
№ 1275, що набрав чинності 08.06.2014 р.,
п. 3 частини першої ст. 36 КЗпП вже передбачав, що підставою для припинення трудового договору є призов або вступ працівника
або власника — фізичної особи на військову
службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім призову працівника
на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше
одного року. (Її дію було поширено і на осіб,
призваних на військову службу з квітня
2014 р.).
Законом № 433, що набрав чинності
11.06.2015 р., вже було встановлено, що підставою для припинення трудового договору
є призов або вступ працівника або власника — фізичної особи на військову службу,
направлення на альтернативну (невійськову)
службу, крім випадків, коли за працівником
зберігаються місце роботи, посада відповідно
до частин третьої та четвертої ст. 119 КЗпП.
Одночасно у ст. 39 Закону № 2232, яка
визначає гарантії збереження місця роботи
за працівниками, призваними на військову
службу, також вносилися зміни.
Законом № 1169, що набрав чинності
01.01.2014 р., працівникам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період, але не більше одного
року, гарантувалося збереження місця роботи
і середнього заробітку. Але вже згідно зі змінами, внесеними Законом № 116 з 08.02.2015 р.,
працівникам, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період або
прийняті на військову службу за контрактом,
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а також тим, які підлягають демобілізації, але
уклали контракт, гарантувалося збереження
місця роботи на строк більше ніж на один рік.
У кінцевому результаті Законом № 433 було
зроблено «прив’язку» до ст. 119 КЗпП — було
встановлено, що працівники, які призвані
на строкову військову службу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, або прийняті на військову службу
за контрактом, користуються гарантіями,
передбаченими частинами третьою та четвертою ст. 119 КЗпП.
Деякі розбіжності в гарантіях та їх трактуванні призвели до того, що ст. 39 Закону
№ 2232 та ст. 36 КЗпП до 11.06.2015 р. містили
норму, що давала змогу припиняти трудовий
договір з працівниками, призваними на строкову військову службу, а ст. 39 Закону № 2232
гарантувала збереження місця роботи. Крім
того, до 11.06.2015 р. ст. 39 згаданого Закону гарантувала збереження працівникам,
призваними на строкову військову службу,
середнього заробітку, а ст. 119 КЗпП такої
норми не містила. І лише з 11.06.2015 р. все
стало на свої місця, і ситуація остаточно прояснилася — зі строковиками трудовий договір
не підлягав розірванню. До 11.06.2015 р.
середній заробіток мав виплачувати роботодавець, після — заробіток підлягав компенсації
з держбюджету.
згідно зі ст. 44 КЗпП працівникам, призваним на строкову службу, роботодавцем
виплачується вихідна допомога тільки в разі,
якщо її виплату передбачено умовами колективного договору, і в сумі, визначеній
колективним договором.

Гарантії працівникамвійськовослужбовцям та
роботодавцям з 01.01.2016 р.
Законопроектом від 11.12.2015 р. № 3628
передбачалося, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, вій-
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ськову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими
на військову службу за контрактом середній
заробіток не зберігатиметься. Але новою
частиною третьою ст. 119 КЗпП встановлено, що за працівниками:
• призваними на строкову військову
службу;
• військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період;
• прийнятими на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану,
на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації
зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі,
організації, фермерському господарстві,
сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування
та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на час
призову. Таким працівникам виплачуватиметься грошове забезпечення за рахунок
коштів держбюджету відповідно до Закону
№ 2011. Такі ж гарантії встановлено для
працівників, які підлягають звільненню з
військової служби у зв’язку з оголошенням
демобілізації, але продовжують військову
службу у зв’язку з прийняттям на військову
службу за контрактом, але не більше ніж
на строк укладеного контракту.
Тобто за такими працівниками, як і
у 2015 р., зберігаються місце роботи і середній заробіток, але не передбачено, що
він компенсуватиметься з бюджету.

Розрахунки з працівникамивійськовослужбовцями
За працівниками, мобілізованими на особ
ливий період, тими, хто продовжили службу
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за контрактом, призваними на строкову
військову службу до 01.01.2016 р. було передбачено збереження середнього заробітку
(коротко про те, як його розраховувати —
далі). Середній заробіток мав нараховувати
і в строки виплати зарплати виплачувати
роботодавець, а йому з держбюджету виплачувалася компенсація. Але й тут не обійшлося без «пригод».
Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах
середнього заробітку працівників, призваних
на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, був затверджений постановою КМУ від 04.03.2015 р.
№ 105 (далі — Порядок № 105). Спочатку
роботодавцям компенсувався лише середній
заробіток працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період. І лише після внесення
до нього змін постановою від 04.11.2015 р.
№ 911 було передбачено виплату роботодавцям у межах середнього заробітку таких
працівників:
• призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,
починаючи з 18.03.2014 р.;
• прийнятих на військову службу за конт
рактом у разі виникнення кризової ситуації,
що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та
(або) введення воєнного стану, починаючи
з 08.02.2015 р.;
• призваних на строкову військову службу, починаючи з 11.06.2015 року;
• призваних на військову службу під
час мобілізації, на особливий період, та які
підлягали звільненню з військової служби
у зв’язку з оголошенням демобілізації, але
продовжують військову службу у зв’язку з
прийняттям на військову службу за конт
рактом, починаючи з 11.06.2015 р.
Але знову залишилося не врегульованим
питання компенсації середнього заробітку
працівників, які працювали на час призову
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у фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі
незалежно від підпорядкування та форми
власності і у фізичних осіб — підприємців,
на яких норми ст. 119 КЗпП були поширені
з 06.12.2015 р.
З 01.01.2016 р. роботодавцям середній
заробіток працівників-військовослужбовців
з бюджету не компенсуватиметься. До Закону про Держбюджет‑2016 не закладено
норми про спрямування коштів на виплату
компенсації роботодавцям середнього заробітку мобілізованих. Але роботодавці й
надалі мають його нараховувати і в строки
виплати зарплати (двічі на місяць) виплачувати таким працівникам.

Оподаткування виплат
працівникамвійськовослужбовцям
Відразу після того як у ст. 119 КЗпП Законом № 1275 з 08.06.2014 р. було закладено
норму про компенсацію працівникам-військовослужбовцям середнього заробітку
з бюджету, до пп. 165.1.1 ПКУ було внесено зміни, якими встановлювалося, що
до оподатковуваного доходу не включаються
компенсаційні виплати з бюджету в межах
середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період.
До ст. 7 Закону про ЄСВ у червні 2014 р.
також було внесено зміни, згідно з якими не передбачалося нараховувати ЄСВ
на виплати, які компенсуються з бюджету
в межах середнього заробітку працівників,
призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період.
А у вересні — ще й не утримувати їх з такого
середнього заробітку.
Оскільки у 2014 р. середній заробіток з
бюджету не компенсувався, податківці наполягали на його оподаткуванні ЄСВ і ПДФО.
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Коли в березні 2015 р. вже було затверджено
Порядок № 105, податківці від свого задуму
не відмовилися. На їхню думку, у момент
виплати роботодавцем середнього заробітку його слід оподатковувати ЄСВ і ПФДО,
а після отримання компенсації з бюджету
можна зробити перерахунок. Така практика
тривала до кінця 2015 р. Хоча ПФУ з травня
2015 р. наполягав, що якщо підприємство
заявляє суми до відшкодування з бюджету,
доходи таких працівників слід вказувати з
кодом категорії застрахованої особи «48» і
перерахунки не проводити. Але не всі дослухалися, і коригування практикувалося
до кінця 2015 р.
Крім того, хоча гарантії збереження середнього заробітку за ст. 119 КЗпП було поширено й на строковиків і контрактників,
зміни до ПКУ і Закону про ЄСВ до кінця 2015 р.
не вносилися, і податківці висловлювалися
про їх оподаткування.
Законом України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII було
внесено зміни до частини сьомої ст. 7 Закону
про ЄСВ, згідно з якими: «Не нараховується
на виплати та не утримується єдиний вне
сок з виплат, що компенсуються з бюджету
в межах середнього заробітку працівників,
призваних на строкову військову службу,
військову службу за призовом під час мобі
лізації, на особливий період або прийнятих
на військову службу за контрактом у разі
виникнення кризової ситуації, що загрожує
національній безпеці, оголошення рішення
про проведення мобілізації та (або) введення
воєнного стану». Але з 01.01.2016 р. середній
заробіток мобілізованих працівників, строковиків, контрактників не компенсується з
бюджету. Тому незрозуміло, навіщо ця норма
в Законі про ЄСВ, якщо такої компенсації
вже немає. Незмінним на 01.01.2016 р. залишився й пп. «и» пп. 165.1.1 ПКУ.
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На нашу думку, з 01.01.2016 р. середній
заробіток мобілізованих обкладається ЄСВ,
ПДФО та ВЗ у загальному порядку. На час
підготовки журналу до друку жодних інших
офіційних роз’яснень ДФСУ з цього приводу
не надала.

Обчислення та виплата середнього
заробітку
Коротко нагадаємо правила обчислення
середнього заробітку для працівників-військовослужбовців, визначені ст. 119 КЗпП.
згідно з п. 1 Порядку № 100 середній заробіток обчислюється за останні два місяці,
що передують місяцю призову на військову
службу. Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом
множення середньоденного (годинного)
заробітку на число робочих днів/годин, які
мають бути оплачені за середнім заробітком.
До уваги береться графік роботи працівника
на момент призову. Оскільки в різні місяці
сума робочих днів (годин) різна, то сума
середньої зарплати буде різною.
Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати
за фактично відпрацьовані протягом двох
місяців робочі (календарні) дні на число
відпрацьованих робочих днів або годин
(п. 8 Порядку № 100).
Якщо працівника було демобілізовано,
а потім знову призвано на військову службу,
то середня зарплата розраховується згідно
з нормами Порядку № 100 по-новому. Але
якщо розрахована в установленому порядку середня заробітна плата є нижчою від
середньої заробітної плати, яка зберігалася
за працівником протягом періоду попередньої
військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, для розрахунку
компенсації застосовується середня заробітна плата, яка зберігалася за працівником
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протягом періоду попередньої військової
служби за призовом під час мобілізації,
на особливий період (абзац четвертий п. 4
Порядку № 100).
Після демобілізації працівники мають
право на оплату допомоги по тимчасовій
непрацездатності згідно з нормами Порядку
№ 1266 на загальних підставах. Якщо в розрахунковому періоді відсутній заробіток, то
допомога обчислюється з посадового окладу.

Демобілізація працівника
Повернення демобілізованого працівника
на своє робоче місце має свої особливості
в оформленні, до того ж можуть виникнути
різні ситуації, коли працівник повертається
на роботу із запізненням або не повертається
взагалі.
Так, невихід демобілізованого працівника
на роботу може бути пов’язаний з тим, що він:
• продовжує службу за контрактом;
• не виходить на роботу з поважних
причин;
• не виходить на роботу без поважних
причин.

Повернення працівника
на роботу після демобілізації
Відповідно до частини другої ст. 24 Закону
№ 2232 закінченням проходження військової служби вважається день виключення
військовослужбовця зі списків особового
складу військової частини. Підтвердженням
факту демобілізації є відмітка у військовому
квитку, яку вносить військкомат за місцем
проживання особи на підставі наказу військової частини, в якій проходив службу
військовозобов’язаний.
Дати початку та закінчення військової
служби, зазначені у військовому квитку,
визначають період, у який на працівника
поширюються гарантії щодо збереження
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місця роботи та середнього заробітку, передбачені ст. 119 КЗпП.
Після військової служби працівник надає
роботодавцю військовий квиток з позначкою
про демобілізацію. Якщо такої позначки
немає, працівник має право приступити
до роботи, але в його ж інтересах звернутися
до військкомату для належного оформлення
військового квитка, оскільки частиною 11
ст. 26 Закону № 2232 для осіб, звільнених з
військової служби, встановлений обов’язок
у п’ятиденний строк прибути до військкомату
для взяття на військовий облік.
Після повернення працівника кадрова
служба має підготувати наказ про вихід
працівника на роботу у зв’язку з демобілізацією. Вважаємо за доцільне, якщо працівник повідомить роботодавця про вихід
на роботу письмово заявою («повідомляю,
що хочу приступити до виконання службо
вих обов’язків з <дата>). Якщо до початку
роботи необхідно провести інструктажі з
охорони праці та техніки безпеки, пройти
медичний огляд, про це обов’язково зазначається в наказі.
Якщо на місці демобілізованого працівника працює інший працівник за строковим
трудовим договором, необхідно напередодні
дати, з якої демобілізований працівник
має приступити до роботи, видати наказ
про звільнення такого іншого працівника з
роботи на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП у зв’язку
із закінченням строку трудового договору.

Працівник продовжує службу
за контрактом
За працівниками, які були призвані під
час мобілізації, на особливий період та які
підлягають звільненню з військової служби
у зв’язку з оголошенням демобілізації, але
продовжують військову службу у зв’язку з
прийняттям на військову службу за конт
рактом, місце роботи зберігається на строк
не більше строку укладеного контракту.
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Працівнику необхідно письмово повідомити роботодавця про своє рішення продовжити військову службу за контрактом
і для підтвердження надати за можливості
документ. Якщо такої змоги немає, підприємству слід звернутися до військкомату
з письмовим запитом за місцем проживання працівника. Отриманий документ,
що підтверджує прийняття працівника
на військову службу за контрактом, і буде
підставою для видання наказу про продовження збереження за таким працівником
місця роботи.

Працівник не виходить на роботу
з поважних причин
Якщо працівник після демобілізації
не з’являється на роботі, необхідно з’ясувати
причину, адже він може перебувати на лікуванні або, що найгірше, потрапити в полон
чи вважатися зниклим безвісті. У будь-якому
разі, якщо працівник не став до роботи з
поважних причин або причини невідомі,
підстав для його звільнення немає. Які причини є поважними чи не є такими — вирішує
роботодавець.
У табелі обліку використання робочого
часу період невиходу після демобілізації
на роботу з поважних причин слід табелювати позначкою «І» — інші причини
неявок.

Беседка

Працівник не виходить на роботу
без поважних причин
Міністерство соціальної політики України
в листі від 16.07.2015 р. № 302/06/186–15 зазначає, що працівники, звільнені з військової
служби в запас (демобілізовані), які не продовжують військову службу за контрактом,
з урахуванням часу перевезення до місць
проживання (перебування) мають стати
до роботи. До працівників, які без поважних
причин вчасно не стали до роботи, можуть
застосовуватися дисциплінарні стягнення.
Згідно з п. 4 частини першої ст. 40 КЗпП
трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий договір
до закінчення строку його чинності можуть
бути розірвані роботодавцем у разі прогулу
(в т. ч. відсутності на роботі більше трьох
годин протягом робочого дня) без поважних
причин. Які причини є поважними чи не є
такими — вирішує роботодавець.
Звільнення за прогул без поважних причин — це дисциплінарне стягнення, і застосовуючи його, слід додержуватися встановлених
законодавством про працю вимог. Зокрема,
відповідно до ст. 149 КЗпП роботодавець
вправі вимагати від порушника трудової
дисципліни письмових пояснень.
У табелі обліку використання робочого часу
відсутність на роботі без поважних причин
слід відмічати позначенням «ПР» — прогул.

Свята та пам’ятні дати в лютому

2 лютого, вт. День бабака
6 лютого, сб. Міжнародний день бармена
9 лютого, вт. Міжнародний день
		
стоматолога
13 лютого, сб. Всесвітній день радіо
14 лютого, нд. День усіх закоханих
		
День комп’ютерника

15 лютого, нд. Стрітення Господнє
17 лютого, ср. День пам’яті воїнів		
інтернаціоналістів
20 лютого, сб. День Героїв Небесної
		
Сотні
21 лютого, нд. Міжнародний день
		
рідної мови

Сегодня в рубрике:

Правила внутреннего
трудового распорядка

Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Правила

внутрішнього
трудового розпорядку
Для того щоб досягти бажаних виробничих результатів,
учасники трудового процесу мають координувати та узгоджувати свої дії. Тобто під час роботи всі працівники повинні
дотримуватися певного порядку. Такий порядок та норми
трудової дисципліни й поведінки працівників регулюються
правилами внутрішнього трудового розпорядку. Як розробити
цей документ та що в ньому обов’язково слід відобразити,
розглянемо далі в статті
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Обов’язковість правил
внутрішнього трудового
розпорядку
Діяльність будь-якого підприємства
пов’язана з великою кількістю різних процесів та операцій, і всі вони супроводжуються взаємовідносинами між людьми.
Якщо уявити, що кожен працівник виконуватиме ці процеси та операції так, як він
вважає за потрібне, навряд чи загальний
результат буде очікуваним. Тому щоб робота
виконувалася злагоджено, необхідно мати
на підприємстві документ, який допоможе
організовувати і управляти працею людей та
забезпечить чітке виконання працюючими
своїх трудових обов’язків. Таким документом
є правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила).
Він розробляється керівником підприємства
і запроваджується з метою вдосконалення
організації праці, забезпечення раціонального
використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників, зміцнення трудової дисципліни. Тобто насамперед
на підприємстві має бути встановлена трудова
дисципліна — форма суспільного зв’язку працівників у процесі виконання ними трудових
функцій. Трудової дисципліни обов’язково
мають дотримуватися всі працівники, у т. ч.
ті, які обіймають керівні посади.
Так, трудова дисципліна керівника підприємства полягає в його обов’язку організувати
належним чином виконання підлеглими
працівниками роботи у безпечних і нешкідливих умовах праці, а трудова дисципліна
працівників — в обов’язку виконувати певну
роботу з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку. Залежно від того, наскільки
всі працівники правильно сприймають і усвідомлюють необхідність належного і якісного
виконання своїх обов’язків, установлюється
рівень трудової дисципліни на підприємстві,
що, у свою чергу, позначається на його загальному результаті роботи.
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Необхідність розробки та затвердження
Правил не лише теоретична. Так, ст. 21 КЗпП
визначено, що, уклавши трудовий договір,
працівник зобов’язується виконувати роботу з підляганням внутрішньому трудовому
розпорядку. А роботодавець, у свою чергу,
повинен до початку роботи за укладеним
трудовим договором ознайомити працівника
з правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. 2 частини першої ст. 29 КЗпП).
Відповідно до Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної
iнспекцiї України з питань праці та її територіальних органів, затвердженого наказом
Мінсоцполітики від 02.07.2012 р. № 390, під
час таких перевірок інспектор Держпраці
повинен перевірити, чи ознайомлені працівники з правилами внутрішнього розпорядку
(№ 1.1.4.3 Питань, що підлягають перевірці),
та безпосередню наявність на підприємстві
такого документа, затвердженого належним
чином (№ 7.1 Питань, що підлягають перевірці). Як бачимо, законодавство містить
пряму норму про те, що правила внутрішнього трудового розпорядку мають бути
на кожному підприємстві.
Однак Правила потрібні не тільки через це.
Слід відзначити, що наявність на підприємстві цього документа вигідна і роботодавцю,
і працівнику, адже в ньому можна закріпити шляхи вирішення проблемних питань,
які виникають під час трудової діяльності
підприємства. Працівник, ознайомлений з
Правилами під підпис, чітко знає свої трудові
права та обов’язки, а в разі порушень трудової
дисципліни роботодавець матиме вагомий
аргумент для звільнення або застосування
санкцій щодо такого працівника.
Наприклад, п. 3 частини першої ст. 40
КЗпП передбачена така підстава припинення
трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця, як систематичне невиконання працівником без поважних причин
обов’язків, покладених на нього трудовим
договором або правилами внутрішнього
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Важливо
До початку роботи за укладеним
трудовим договором роботодавець
зобов’язаний ознайомити працівника з правилами внутрішнього
трудового розпорядку та колективним договором (п. 2 частини першої
ст. 29 КЗпП).

трудового розпорядку, якщо до нього раніше
застосовувалися заходи дисциплінарного чи
громадського стягнення.
Незалежно від кількості найманих працівників Правила мають бути викладені
в письмовій формі, оскільки, по-перше,
вони вважаються документом з організації
процесів управління підприємством, а подруге, законодавство прямо вимагає, щоб
працівник до початку роботи був з ними
ознайомлений під підпис.

Правове регулювання
внутрішнього трудового
розпорядку
У законодавстві нормативно-правові
акти, що регулюють внутрішній трудовий
розпорядок, поділяються на дві групи:
• загальні — КЗпП, закони України,
укази Президента України, Типові правила
внутрішнього трудового розпорядку для
робітників та службовців підприємств, закладів, організацій, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та
соціальних питань від 20.07.1984 р. № 213
(далі — Типові правила);
• спеціальні — враховують специфіку
окремих галузей господарювання, а також
особливості праці окремих категорій працівників (закони, які врегульовують правовий статус окремих категорій працівників,

галузеві правила внутрішнього трудового
розпорядку).
У зв’язку з цим існують три види правил
внутрішнього трудового розпорядку:
• типові — це нормативний акт загальної
дії, в якому сформульовано основні положення, що визначають внутрішній трудовий розпорядок в цілому для всіх суб’єктів
трудових правовідносин;
• галузеві — враховують специфіку галузі
щодо режиму праці та відпочинку, обов’язків
працівників. Вони затверджуються міністерствами та відомствами за погодженням
з відповідними профспілковими органами;
• місцеві — локальні правила, що регулюють розпорядок на конкретному підприємстві, в установі, організації.
Галузеві та місцеві правила внутрішнього
трудового розпорядку мають розроблятися
на основі Типових правил. Хоча цей документ затверджено ще за часів існування
Радянського Союзу, в Україні він є чинним
у частині, що не врегульована вітчизняним
законодавством і яка не суперечить Конституції та чинному законодавству України.
Слід зауважити, що в окремих галузях
народного господарства розроблено свої
типові правила, зокрема:
• Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені
наказом Міністерства освіти України від
20.12.1993 р. № 455;
• Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Державного
комітету України з водного господарства,
затверджені наказом Держводгоспу України
від 12.12.2003 р. № 349;
• Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату
Міністерства аграрної політики України, затверджені наказом Мінагрополітики України
від 17.02.2004 р. № 39;
• Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників системи
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органів Державної судової адміністрації,
підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Державної
судової адміністрації України, затверджені
наказом Державної судової адміністрації
України від 30.06.2004 р. № 109/04, та інші.
Крім того, для окремих категорій працівників затверджені:
• Положення про дисципліну працівників
залізничного транспорту (постанова КМУ
від 26.01.1993 р. № 55);
• Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб (постанова КМУ від 12.10.2000 р.
№ 1540).
Таким чином, варіантів вибору типових
положень для складання своїх правил достатньо. Використовуючи ті чи інші типові
правила, необхідно брати до уваги специфіку
роботи підприємства, установи, організації. Відхилення від норм Типових правил є
допустимим лише з метою докладнішого
регулювання питання, яке в них на сьогодні розкрито недостатньо чи не висвітлено
взагалі.

Враховуючи те, що Правила — це локальний документ підприємства, він повинен має
містити такі обов’язкові реквізити:
• найменування виду документа;
• дату;
• місце видання;
• гриф затвердження;
• підписи;
• позначку про виконавця.
Відповідно до Типових правил локальні
Правила мають містити такі основні розділи:
• Загальні положення — в ньому зазначаються нормативні акти, згідно з якими
встановлюються Правила; мета, якої слід
досягнути; на кого поширюються; в яких
випадках переглядаються тощо.
• Порядок прийняття та звільнення
працівників — у цьому розділі зазвичай
вказуються документи, які вимагаються при
прийнятті на роботу, умови встановлення
випробувального терміну та його тривалість; дії працівника в разі переведення
на іншу роботу або розірвання трудового
договору; оформлення процедур прийняття
на роботу, переведення, звільнення; порядок
ознайомлення із загальними інструкціями
з охорони праці та пожежної безпеки, посадовою інструкцією тощо.
• Основні обов’язки та права працівників — вказуються обов’язки працівників
згідно з КЗпП, зокрема обов’язки щодо додержання правил охорони праці, техніки
безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці.
Можна прописати вимоги щодо дрес-коду
працівників, порядку використання службових
телефонів і автомобілів, правил спілкування
між працівниками, дбайливого ставлення
до майна роботодавця, зберігання комерційної
таємниці тощо. За бажанням усі обов’язки
працівників можна поділити на дві групи:
такі, що забезпечують виконання конкретної
трудової функції, й такі, що забезпечують
загальний трудовий процес.
• Основні обов’язки та права власника
або уповноваженого ним органу — про-

Форма та зміст Правил
Правила, які розробляються на підприємстві, мають доповнювати та конкретизувати норми чинного законодавства,
не порушуючи їх та не погіршуючи умов
праці працівників. Якщо ж Правила міститимуть вимоги, які погіршують становище
працівників, передбачене положеннями
чинного законодавства, вони вважатимуться
недійсними. Наприклад, якщо Правилами
за запізнення працівника на роботу передбачено стягнення штрафу, таке положення можна вважати недійсним, оскільки
відповідно до ст. 147 КЗпП за порушення
трудової дисципліни до працівника може
бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення, як догана або звільнення.

№2 (115) февраль 2016

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

писуються обов’язки керівника підприємства (власника) згідно з КЗпП, статутом,
положенням, зокрема про нарахування та
виплату працівникам заробітної плати, порядок видання розпоряджень, що стосуються роботи, заходи щодо безпеки праці, які
впроваджуються з боку роботодавця, тощо.
• Робочий час і його використання —
як правило, зазначаються відомості про
час початку та закінчення роботи, графіки
змінності, час закінчення роботи в передсвяткові дні, час, наданий для відпочинку
та харчування, порядок надання чергових
щорічних відпусток тощо.
• Види заохочень за успіхи в роботі —
вказуються конкретні передбачені форми
матеріального та морального заохочення,
наприклад, виплата надбавок, доплат, премій, оголошення подяки, нагородження
цінними подарунками тощо.
• Відповідальність за порушення трудової дисципліни — надаються визначення порушення трудової дисципліни (прогул, поява в нетверезому стані, відмова від
проходження медичного огляду тощо) та
описується порядок накладення та зняття
дисциплінарних стягнень, види стягнень
за конкретні порушення трудової дисципліни.
Вказані вище розділи Правил є основними
й обов’язковими. Але, враховуючи свій вид
діяльності та специфіку здійснюваних робіт,
кожне підприємство має право доповнити
їх додатковими розділами на власний розсуд. При цьому слід пам’ятати, що додаткові

розділи не повинні суперечити чинному
законодавству.

До уваги
До Правил не можуть бути включені умови, які погіршують становище працівників порівняно з чинним
законодавством. За наявності таких
умов Правила вважаються недійсними.

Розробка та затвердження Правил
на підприємстві
Затвердженню Правил передує досить
копітка підготовча робота. Наведемо алгоритм дій щодо їх розробки, погодження та
затвердження.
1. Керівник підприємства обирає відповідальну особу або групу відповідальних осіб
(зазвичай це працівники, які відповідають
за загальне або кадрове діловодство), які
як представники трудового колективу розроблятимуть проект Правил, та доручає їм
цю роботу.
2. Після ознайомлення з розробленим
проектом Правил керівник підприємства
вносить до нього свої пропозиції та зауваження.
3. Проект Правил подається на погодження інспектору з охорони праці, який
перевіряє відповідність Правил нормам
трудового законодавства та колективному
договору. Якщо такої посади на підприємстві немає, проект Правил погоджується з
виборним органом первинної профспiлкової
органiзацiї (профспiлковим представником).
За вiдсутностi на підприємстві профспiлкової
органiзацiї вважаємо, що в процесi погодження проекту Правил має брати участь iнший
уповноважений представницький орган
трудового колективу (або уповноважений
представник трудового колективу), оскільки
затверджені лише керівником підприємства
Правила під час перевірки можуть визнати
недійсними.
4. Узгоджений керівником підприємства
та профспілковим представником/уповноваженим від трудового колективу проект
Правил доводиться до відома всіх працівників для ознайомлення та обговорення.
Зауважимо, що законодавство не містить

33

34

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

вимоги до роботодавця в обов’язковому
порядку враховувати всі пропозиції, внесені
до проекту Правил працівниками підприємства, тому на свій розсуд окремі з них він
має право відхилити.
5. Проект Правил затверджується на загальних зборах трудового колективу відповідно до ст. 42 КЗпП.
Після затвердження загальними зборами
трудового колективу проекту Правил та
оформлення відповідного протоколу цей
документ стає легітимним.
Із затвердженими Правилами необхідно
ознайомити всіх працівників під підпис. Для
цього можна або завести окремий журнал,
або (якщо підприємство невелике) прикріпити до Правил так званий лист ознайомлення. На окремих підприємствах Правила
вивішують на видному місці, а прийняті
в подальшому (тобто після затвердження
Правил) на роботу особи підтверджують
факт свого ознайомлення з ними в заяві про
прийняття на роботу.

Відзначимо, що Правила затверджуються
на кілька років, а зміни до них вносяться
за потреби (зокрема, після внесення змін
до колективного договору підприємства).

Р ЕКЛ АМ А

Відповідальність за відсутність
Правил
Відсутність на підприємстві Правил є порушенням вимог законодавства про працю.
Це, у свою чергу, передбачає адміністративну
відповідальність посадових осіб підприємства, незалежно від його форми власності,
підпорядкування та кількості працівників,
згідно з частиною першою ст. 41 КЗпП у вигляді штрафу. Так, за перше протягом року
вчинення порушення вимог законодавства
про працю на посадових осіб підприємства накладається штраф у розмірі від 30
до 100 нмдг, або від 510 до 1700 грн (за повторне порушення — від 100 до 300 нмдг,
або від 1700 до 5100 грн).
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 21.07.2015 р. № 17.4-12/7
Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
№ 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»
I. Загальні положення
1.1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо
заповнення форми державного статистичного
спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»
(далі — форма № 1-ПВ (місячна).
1.2. Джерелами інформації для показників
форми № 1-ПВ (місячна) є первинні облікові
документи, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності та інші документи,
передбачені чинним законодавством.
1.3. Визначення показників форми № 1-ПВ
(місячна) здійснюється відповідно до положень
пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики
кількості працівників, затвердженої наказом
Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
30.11.2005 р. за № 1442/11722 (зі змінами)
(далі — Інструкція зі статистики кількості працівників), та Інструкції зі статистики заробітної
плати, затвердженої наказом Держкомстату
від 13.01.2004 р. № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за
№ 114/8713 (далі — Інструкція зі статистики
заробітної плати).
1.4. Однойменні показники, що містяться
у формі № 1-ПВ (місячна) та інших формах
державних статистичних спостережень і розраховані за однією методологією та однаковий
період часу, є тотожними.
1.5. Правильність даних, наведених у формі, можна перевірити використавши таблицю
арифметичного контролю показників форми
№ 1-ПВ (місячна), що додається.

II. Показники щодо кількості, робочого
часу та фонду оплати праці
2.1. Рядок 1020 містить дані про суму нарахованого фонду оплати праці усіх працівників
відповідно до Інструкції зі статистики заробітної
плати, зокрема штатних працівників (рядок
1070); тих, що працюють за сумісництвом; осіб,
які виконують роботи за цивільно-правовими
договорами; учнів та студентів, які проходять
виробниче навчання та виробничу практику на
підприємстві; інших категорій працівників, яким
здійснювалися нарахування з фонду оплати
праці у звітному періоді, зокрема тих, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю
та пологами або для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку (крім допомоги,
що надається за рахунок фондів державного
соціального страхування), працівників, призваних на військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період, а також
звільнених.
Цей рядок містить дані про суми нарахувань
за дні відпусток, що припадають на звітний
місяць (період).
2.2. Рядок 1030 містить дані про суму податку
з доходів фізичних осіб із фонду оплати праці
усіх працівників (рядок 1020), без перерахунків
за попередній рік.
2.3. Рядок 1040 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників, крім
тих, які перебувають у відпустках у зв’язку
з вагітністю та пологами або для догляду за
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дитиною до досягнення нею трирічного віку,
відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі
статистики кількості працівників.
2.4. Рядок 1060 містить дані про кількість
фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, зокрема у вихідні (за
графіком), святкові та неробочі дні, період
службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників та тих,
які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи
(в повному обсязі).
2.5. Рядок 1070 містить дані про фонд оплати
праці штатних працівників (рядок 1040). Дані
рядка 1070 можуть бути меншими за фонд
оплати праці усіх працівників (рядок 1020) на
суму нарахувань особам, які не враховуються в
середньообліковій кількості штатних працівників.

вини працівника та кореспондується з сумою
простроченої кредиторської заборгованості з
оплати праці на відповідну дату.
3.2. Рядок 2020 містить дані про заборгованість
із виплати заробітної плати за попередні роки.
Наприклад, у звіті за січень містяться дані
на 1 лютого, які дорівнюють сумі у рядку 2010,
оскільки строк виплати заробітної плати за
січень ще не настав. У наступних періодах
рядок містить суму, зменшену на виплати у
відповідному місяці звітного періоду в рахунок
погашення заборгованості за попередні роки.
3.3. Рядок 2030 містить дані про кількість
усіх працівників (штатних працівників, тих, які
працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, звільнених працівників), яким
не виплачено заробітну плату, строк виплати
якої минув до кінця звітного періоду.
3.4. Рядок 2040 містить дані про суму заборгованості з виплат працівникам у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності як за
рахунок коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності, так і за
рахунок коштів підприємства з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності,
з урахуванням непрацездатності, пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.
3.5. Рядок 2050 містить дані про заборгованість із виплати заробітної плати, яка
фінансується за рахунок коштів державного
та місцевих бюджетів (код статті бюджетної
класифікації «2111 — заробітна плата») та
своєчасно не виплачена працівникам.
Рядок 2050 містить дані про заборгованість
із виплати заробітної плати за рахунок коштів
державного бюджету у вигляді компенсаційних
виплат працівникам, передбачених Законом
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» (код статті бюджетної класифікації
«2170 — виплата пенсій і допомоги»).
3.6. Рядок 2060 містить дані про заборгованість із виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів
(код статті бюджетної класифікації «2111 —
заробітна плата»).

III. Показники щодо заборгованості
перед працівниками із заробітної плати та
виплат із соціального страхування
3.1. Рядок 2010 містить дані про загальну
суму не виплаченої працівникам заробітної
плати, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду.
Наприклад, у звіті за січень-грудень містяться дані на 1 січня наступного року про
суму повністю або частково не виплаченої
працівникам заробітної плати, що нарахована
за січень-листопад звітного року та попередні
роки. Рядок не містить інформації про поточну
заборгованість.
Рядок 2010 містить дані про невиплачену
заробітну плату усім категоріям працівників,
а саме: штатним працівникам, особам, які
працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами та звільненим працівникам.
Рядок 2010 містить дані про частину нарахувань з фонду заробітної плати, що належить
до виплати, без урахування обов’язкових для
усіх працівників відрахувань із заробітної плати: податок з доходів фізичних осіб і єдиний
соціальний внесок.
Цей рядок не містить даних про депоновану
заробітну плату, яка своєчасно не отримана з
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3.7. Рядок 2070 містить дані про заборгованість із виплати компенсацій працівникам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, що здійснюються за рахунок
державного бюджету і належать до фонду
оплати праці, зокрема нарахування, здійснені
відповідно до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме:
доплату до заробітку особам, які працюють
на територіях радіоактивного забруднення,
оплату додаткової відпустки (14 робочих
днів) та різниці між попереднім заробітком і
заробітком на новій роботі при переведенні у
зв’язку зі станом здоров’я на нижчеоплачувану
роботу.

Заступник директора департаменту
статистики праці Держстату

А. В. Солоп

Додаток до Роз’яснень
Таблиця арифметичного контролю показників
форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна)
Рядки та графи
форми № 1-ПВ (місячна)

Умови контролю

Рядок 1020 графи 1, 2
Рядок 1030 графи 1, 2
Рядок 2010
Рядок 2010 (у звіті за січень)
Рядок 2010

> або =
<

Рядки та графи
форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 1070 графи 1, 2
Рядок 1020 графи 1, 2

> або =

Рядок 2020

=

Рядок 2020

> або =

Рядок 2050

Рядок 2010 – рядок 2020

<

(Рядок 1020 графи 2 – рядок 1030
графи 2) попереднього звіту

Рядок 2010 – рядок 2010
попереднього звіту

< або =

(Рядок 1020 графи 1 – рядок 1030
графи 1) попереднього звіту

Рядок 2050

> або =

Рядок 2060 + рядок 2070

Заступник директора департаменту
статистики праці Держстату

А. В. Солоп
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 38

Индексируем заработную плату
c. 41
по-новому
Доплата за выслугу лет
работникам культуры

c. 54

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 (далі —
Закон № 1282) 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, від 09.12.2015 р.
№ 1013 (далі — Порядок № 1078).
Відповідно до ст. 5 Закону № 1282 з січня
2015 р. доходи індексуються в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету
Пенсійного фонду України та бюджетів інших
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування на відповідний рік.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації обчислюється наростаючим
підсумком на основі щомісячних індексів
споживчих цін за даними Державної служби статистики України (далі — Держстат).
Право на проведення індексації настає, якщо
величина ІСЦ перевищить встановлений
поріг індексації (з січня 2016 р. — 103 %).
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення ІСЦ у місяці, в якому відбувається
підвищення, приймається за 1 або 100 %, тобто
місяць підвищення вважається базовим.
Якщо сума підвищення заробітної плати
(у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру)
більша, ніж сума індексації, індексація в ба-

зовому місяці не нараховується. Якщо розмір
підвищення менший, ніж сума індексації,
то в базовому місяці сума індексації визначається як різниця між сумою індексації та
сумою підвищення заробітної плати.
Нагадаємо, що з 01.12.2015 р. діють нові
правила індексації доходів (див. журнал
«Заработная плата» № 1/2016, с. 65).
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний
місяць (таблиця 2) величина приросту ІСЦ
для проведення індексації в січні-лютому
2016 р. наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в січні-лютому 2016 р.
Базові місяці
Місяці
(місяці підвищення
січень лютий
тарифних ставок (окладів))
У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2015 р.
січень
38,0
38,0
лютий
31,0
31,0
березень
18,3
18,3
квітень
3,7
3,7
травень
1,5
1,5
червень
1,1
1,1
липень
1,5
2,9
серпень
2,3
3,7
вересень
—
1,4
жовтень
2,0
2,0
листопад
—
—
грудень
—
—
у 2016 р.
січень
—
—

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

102,0

100,7
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ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів населення
У разі підвищення заробітної плати працівників у січні 2015 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації доходів у січні 2016 р. становить:
1,053 1,108 1,140 1,022 1,015 100 – 100 = 38 %,
де
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),
1,015 — ІСЦ за червень-листопад 2015 р. (1,004 0,990 0,992 1,023 0,987 1,020
100 100).
ІСЦ за грудень 2015 р. становив 100,7 %, тобто не перевищив порогу індексації
(у грудні 2015 р. — 101 %), тому в лютому 2016 р. індексація продовжує нараховуватися
на величину приросту ІСЦ — 38 %.
Припустимо, що заробітна плата за січень 2016 р. становить 2700 грн. Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(у січні-лютому 2016 р. — 1378 грн).
У випадку якщо заробітна плата не підвищувалася з січня 2015 р., величина приросту
ІСЦ, на яку має індексуватися дохід у січні 2016 р., становить 38 % (138 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 523,64 грн (1378 38 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 3223,64 грн (2700,00 + 523,64).
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.

Що нового

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю
Постановою Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок
безробіття «Про мінімальний розмір допомоги по
безробіттю» від 04.12.2015 р. № 77 з 01.01.2016
р. установлено, що особи, які мають страховий
стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації менше шести місяців або звільнені з
останнього місця роботи з підстав, передбачених
ст. 37, п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпП, тим-

часово переміщені особи та деякі інші категорії
осіб мають право на допомогу по безробіттю
в мінімальному розмірі, який з 01.01.2016 р.
встановлений у сумі 544 грн. Для осіб, які мають
страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації більше шести місяців, цей розмір становить 80 % від прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, встановленого законом
(з 01.01.2016 р. — 1378 грн).
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Индексируем

заработную плату
по-новому

Работники экономических служб предприятий с декабря
2015 г. успешно решают многие вопросы по индексации
заработной платы с учетом новых оптимальных изменений.
Самое главное изменение — это предоставление хозрасчетным предприятиям и организациям права самостоятельно
индексировать заработную плату работникам в размерах,
не ниже установленных нормативно-правовыми актами по
индексации. О новых правилах индексации и их применении
на хозрасчетных предприятиях читайте в статье

П

унктом 2 постановления КМУ
«Об упорядочении структуры заработной платы, особенностях проведения индексации и внесении изменений
в некоторые нормативно-правовые акты»
от 09.12.2015 г. № 1013 (далее — Постановление № 1013, см. журнал «Заработная
плата» № 01/2016, с. 70) внесен, в частности,
ряд существенных изменений в Порядок
проведения индексации денежных доходов
населения, утвержденный постановлением
КМУ от 17.07.2003 г. № 1078 (далее — Порядок № 1078). Постановление № 1013
вступило в силу со дня его опубликования
и применяется с 01.12.2015 г.
Кроме того, Законом Украины «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Украины относительно стабилизации

финансового положения государства и усовершенствования отдельных положений социальной политики» от 24.12.2015 г. № 3628
(далее — Закон № 3628) изменен порог
индексации — со 101 % до 103 %.

Характеристика изменений
Последние нормативные изменения
в части индексации заработной платы, касающиеся хозрасчетных предприятий, в сопоставлении с действовавшими до этого
нормами представлены в таблице (с. 45).
Как видим из таблицы, изменения в индексации заработной платы по характеру
новаций можно сгруппировать и определить так:
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• изменения, упрощающие индексацию
(причиной образования базового месяца
определено только повышение тарифных
ставок или окладов; введен единый порядок
индексации при переводе на другую работу,
для новопринятых работников и для работников, использовавших отпуск по уходу
за ребенком);
• изменения, регламентирующие индексацию (четко определен порядок образования,
уменьшения и невыплаты сумм индексации
в зависимости от размера повышения тарифной части зарплаты по отношению к размеру
индексации; замена прежней нормы, не раскрывавшей механизма ее применения, на ряд
конкретных норм разрешает многочисленные
вопросы по образованию фиксированных
сумм индексации);
• изменение порога индексации (порог индексации установлен в размере 103 %
вместо ранее установленного 101 %);
• изменение, расширяющее правоотношения в регулировании индексации
(хозрасчетным предприятиям и организациям предоставлено право предусматривать
в коллективном договоре порядок повышения
заработной платы в связи с ростом уровня
инфляции).
Как последние изменения коснулись организационных составляющих индексации?
Заработная плата, подлежащая индексации, как и прежде, определяется согласно
п. 2 Порядка № 1078, который не претерпел
изменений. Индексации подлежат выплаты
по оплате труда работников 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.
Базовый месяц (хотя прямо такое понятие
уже не употребляется в Порядке № 1078)
образуется по-новому только в результате
изменения тарифной ставки (оклада).

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Так называемая фиксированная сумма
индексации рассчитывается по-новому как
разность между суммой индексации и суммой
повышения тарифной части и с ней всех составляющих заработной платы, не имеющих
разового характера.

Выплаты (не)разового характера
Заметим, что и для определения суммы
заработной платы, подлежащей индексации,
и для расчета фиксированной суммы индексации при повышении тарифной части учитываются составляющие заработной платы,
имеющие постоянный характер (или, другими
словами, не имеющие разового характера).
Постоянный (или неразовый) характер
выплат по заработной плате — основополагающий фактор главных организационных
составляющих индексации. Поэтому обоснованное определение неразовых выплат
по заработной плате — залог правомерности
индексационных действий. Но нет нормативных критериев однозначного отнесения
выплат по заработной плате к выплатам,
имеющим неразовый характер.
Методологические положения по определению показателей оплаты труда в формах
государственных статистических наблюдений
изложены в Инструкции по статистике зарплаты. Подпунктом 2.3.2 этой Инструкции
к вознаграждениям и поощрениям, которые
осуществляются один раз в год или имеют
одноразовый характер, в частности, отнесены:
• поощрения по итогам работы за год,
ежегодные поощрения за выслугу лет (стаж
работы);
• премии:
— выплачиваемые в установленном порядке по специальным системам премирования, по решениям правительства;
— за содействие изобретательству и рационализации, создание, освоение и внедрение
новой техники и технологии и т. д.;
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— за выполнение важных и особо важных задач;
• одноразовые поощрения, не связанные
с конкретными результатами труда (например, к юбилейным и памятным датам, как
в денежной, так и в натуральной форме).
Из всего перечня выплат пп. 2.3.2. Инструкции по статистике зарплаты выше
указаны выплаты, возможные в настоящее
время на хозрасчетных предприятиях. Предполагается, что выплаты вне этого перечня — неразовые.
К сожалению, специалисты Минсоцполитики не давали официальных разъяснений
относительно критериев (не)постоянности
выплат работникам. В то же время из их
индивидуальных консультаций на эту тему
можно сделать вывод, что критерий неразовых выплат — выплата ежемесячно и в одинаковом размере. С учетом этого к выплатам
разового характера можно отнести:
• доплаты: за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
за интенсивность труда в период массовой приемки зерна и семян подсолнечника
(в сельскохозяйственной отрасли);
• надбавки: за выполнение особо важной
работы на определенный срок; за классность
водителям автотранспортных средств при
оплате труда за отработанное в качестве
водителя время;
• компенсационные выплаты: за работу
в сверхурочное время, праздничные и выходные дни.
Обращаем внимание, что приведенные
примеры об отнесении выплат по заработной
плате к неразовым не являются нормативными определениями и могут быть только ориентиром в решении этого вопроса.
Каждая неразовая (постоянная) выплата
в индексационном процессе приобретает уже
социально-правовое значение — сумма ее
повышения вместе с повышением тарифной
ставки (оклада) уменьшает сумму индексации конкретного работника.

Поэтому на предприятии должен быть
установлен однозначный перечень неразовых (постоянных) выплат. При этом целесо
образно учитывать и положения Инструкции
по статистике зарплаты, и официальные
разъяснения.

Регулирование индексации
в коллективном договоре
До декабря 2015 г. коллективный договор
включал положение относительно индексации примерно такого содержания:
«Своевременно проводить согласно нормам
действующего законодательства индексацию
заработной платы в связи с ростом индекса
потребительских цен».
Право хозрасчетных предприятий с декабря 2015 г. регулировать в коллективном
договоре повышение заработной платы
в связи с инфляцией дает возможность при
необходимости упорядочить некоторые
индексационные действия. По соглашению
сторон коллективного договора могут быть
настолько четко разрешены социальные
и организационные ситуации индексационного процесса, что в практической работе
будут исключены вопросы по проведению
индексации.

Вопросы, которые
не регулируются
В коллективном договоре не регулируются все моменты по индексации заработной
платы, не относящиеся к механизму повышения заработной платы в связи с инфляцией, а именно:
• определение объектов индексации
(как выплат по заработной плате, имеющих
постоянный характер);
• определение оснований для проведения индексации (в т. ч. размера порога
индексации);
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• порядок учета объектов индексации
(индексации доходов работающим проводятся по основному месту работы);
• принцип учета и расчета сумм индексации (принимается во внимание только
соотношение размеров суммы индексации
и суммы повышения тарифной части заработной платы вместе с выплатами постоянного
характера).

Вопросы, которые регулируются
В коллективном договоре прежде всего
целесообразно определиться с составляющими заработной платы неразового
характера (имеющими, как отмечалось
выше, функциональное значение в расчетах
организационных составляющих индексации — подлежащей индексации заработной
платы и фиксированной суммы индексации).
Это упорядочит указанные расчеты. И нет
необходимости в коллективном договоре приводить перечень выплат неразового характера. По договоренности сторон
утверждение такого перечня может быть
предусмотрено приказом по предприятию,
согласованным с профсоюзным комитетом.
Регулировать в коллективном договоре
реальное повышение заработной платы
в связи с ростом уровня инфляции предполагается нормами такого характера:
• индексировать заработную плату,
не ограничиваясь размером одного прожиточного минимума. Иначе говоря, если
Порядок № 1078 обязует индексировать зарплату в пределах прожиточного минимума
(1378,00 грн с 01.01.2016 г.), то предприятие
может предусмотреть, что индексируется вся
сума зарплаты или, скажем, зарплата в пределах двух (трех) прожиточных минимумов;
• не уменьшать сумму индексации (или
уменьшать частично) на сумму повышения
тарифных ставок (окладов) и связанных
с этим выплат, т. е. полностью (или частично)
избавиться от фиксированной индексации.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Документирование регулирования
индексации на хозрасчетном
предприятии
В приложении 1 приводится фрагмент
коллективного договора с примерными
нормами по регулированию индексации
заработной платы. В договорных нормах
предусмотрена возможность повышения
индексационной составляющей заработной
платы по сравнению с законодательными
нормами.
В частности, предусмотрено, что заработная плата индексируется в пределах
1,5 величины прожиточного минимума
для трудоспособных лиц (пп. 5.9.3). Сумма
индексации в базовом месяце уменьшается
только на 50 % суммы повышения заработной
платы (пп. 5.9.4).
В приложении 2 на примере предприятия
отрасли хлебопродуктов приводится образец
приказа по регламентации организационных
действий по индексации заработной платы.
В приказе:
• определен перечень неразовых выплат по заработной плате (приложение № 1
к приказу);
• регламентирован порядок персонального учета повышения заработной платы
в базовом месяце (приложение № 2 к приказу);
• утверждена форма ведомости персонального учета расчета заработной платы
с индексацией (приложение № 3 к приказу).
В примерах заполнения этих приложений
к приказу показана увязка их показателей.
Так, повышение заработной платы конкретному работнику за январь 2016 г. по графе 5
приложения № 3 к приказу (43 грн) корреспондируется с таким же значением этого
показателя по приложению № 2 к приказу.
В приложениях № 3 и № 4 к приказу использовались разработки по моделированию
расчетов заработной платы с индексацией,
которые публиковались в журнале «Заработная плата» № 10/2015, с. 58, но в этом
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примере в Ведомости персональных расчетов
заработной платы с индексацией содержа-

ние графы 5 уточнено с учетом последних
изменений по индексации.

Таблица
Нормативные изменения по индексации заработной платы с декабря 2015 г.
Нормы, действующие с декабря
2015 г., с учетом изменений
согласно Постановлению № 1013

Нормы, действовавшие до декабря
2015 г.

Суть изменений,
практические
действия

1

2

3

Абзацы п. 5 Порядка № 1078

Абзацы п. 5 Порядка № 1078

В случае повышения тарифных ставок (окладов) <…> значение индекса потребительских цен в месяце,
в котором происходит повышение,
принимается за 1 или 100 процентов.
Исчисление индекса потребительских
цен для проведения дальнейшей индексации осуществляется с месяца,
следующего за месяцем повышения
указанных доходов населения

В случае повышения минимальной заработной платы <…>, а также в случае
роста денежных доходов населения
без пересмотра их минимальных размеров месяц, в котором произошло
повышение, считается базовым при
исчислении индекса потребительских
цен для индексации денежных доходов
населения. В базовом месяце значение
индекса потребительских цен принимается за 1 или 100 процентов. Индексация
денежных доходов, полученных гражданами за этот месяц, не проводится.
Со следующего месяца осуществляется
исчисление нарастающим итогом индекса потребительских цен для проведения
дальнейшей индексации.
Если повышение размеров минимальных
социальных гарантий <…> не сопровождается ростом денежных доходов
граждан <…>, предусмотренных п. 2
настоящего Порядка (не имеющих разового характера), денежные доходы
индексируются на общих основаниях

Исчисление индексации потребительских
цен для проведения
индексации прерывается только в случае
повышения тарифных ставок (окладов).
По закрепившемуся
прежде определению
такой месяц считается базовым.
Повышение выплат
неразового характера без повышения тарифной части
заработной платы
не будет причиной
образования базового месяца

Сумма индексации в месяце повышения тарифных ставок (окладов) <…>
не начисляется, если размер повышения денежного дохода превышает
сумму индексации, которая сложилась
в месяце повышения дохода.
Если размер повышения денежного
дохода не превышает сумму индексации, которая сложилась в месяце
повышения дохода, сумма индексации в этом месяце определяется
с учетом размера повышения дохода
и рассчитывается как разница между
суммой индексации и размером повышения дохода

В случае если денежный доход с учетом суммы повышения меньше суммы
денежного дохода с учетом индексации
до его повышения, в базовом месяце
сумма общего дохода определяется
с таким расчетом, чтобы сумма денежного дохода с учетом индексации
не превышала общего дохода до его
повышения

Размер индексации
текущего месяца
уменьшается на сумму повышения тарифных ставок (окладов) и неразовых
выплат, возросших
с тарифной частью
зарплаты.
Разницы между суммами индексации
и суммами такого
повышения заработной платы образуют фиксированные
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1

2

В случае роста заработной платы
за счет ее составляющих без повышения тарифных ставок (окладов)
сумма индексации не уменьшается
на размер повышения заработной
платы. В случае когда происходит повышение тарифной ставки (оклада),
в месяце повышения учитываются все
составляющие заработной платы, которые не имеют разового характера.
До очередного повышения тарифных
ставок (окладов) <…> к определенной
сумме индексации добавляется сумма
индексации, которая складывается
вследствие превышения величины
индекса потребительских цен порога
индексации

3
суммы индексации,
которые учитываются
нарастающим итогом
в следующем месяце.
Хотя само понятие
« ф и кс и р о в а н н а я
индексация» в Порядке № 1078 теперь
не упоминается

Работникам предприятий и организаций, которые находятся на хозрасчете,
повышение заработной платы в связи
с ростом уровня инфляции проводится
в порядке, определенном в коллективном договоре, но не ниже норм,
предусмотренных Законом Украины
«Об индексации денежных доходов населения» и положений этого Порядка

Для хозрасчетных предприятий в коллективном договоре не предусматривалась возможность по регулированию
индексации заработной платы

П. 10(2) Порядка № 1078

Согласно Порядку № 1078 (п. 10(2), Во всех трех случаях
10(3), 10(1))
особых (нестандартных) ситуаций предуДля работников, переведенных на друсмотрен единый погую работу, суммы индексации зависерядок индексации
ли от отношения размера повышения
к размеру индексации. Для работников,
использовавших отпуск по уходу за ребенком, условия начисления индексации
были такими же, как и у работников,
занимающих аналогичные должности.
Для новопринятых работников базовым
был месяц, предшествовавший месяцу
поступления на работу

Для работников, переведенных
на другую работу <…>, для новопринятых работников, а также для
работников, которые использовали
отпуск по уходу за ребенком, <…>
исчисление индекса потребительских
цен для проведения индексации осуществляется с месяца, следующего
за месяцем повышения тарифной
ставки (оклада), по должности, которую занимает работник

Принятие в коллективном договоре
положений, регулирующих проведение
индексации заработной платы

Абзац первый ст. 4 Закона Украины «Об индексации денежных доходов Для проведения иннаселения»:
дексации используется индекс, рассчитанв редакции Закона Украины
в редакции Закона Украины
ный с учетом нового
от 24.12.2015 г. № 3628
от 06.02.2003 г. № 491-IV
порога индексации
Индексация денежных доходов населения проводится в случае, когда вели- в размере 103 %
чина индекса потребительских цен превысила порог индексации, который
установлен в размере:
103 %

101 %

ОПЛАТА ТРУДА

№2 (115) февраль 2016

Приложение 1
Фрагмент коллективного договора с примерными нормами
по регулированию на предприятии индексации заработной платы
<…>
Раздел II.
Обязательства Стороны собственника:
<…>
5. Об оплате труда и техническом нормировании.
<…>
5.9. Индексация заработной платы.
5.9.1. Проводить в связи с инфляцией индексацию заработной платы по нормам
действующего законодательства и в порядке, определенном подпунктами 5.9.2–5.9.4
этого договора.
5.9.2. Индексировать заработную плату в размере 1,5 величины прожиточного
минимума (вариант — в размере двойной величины прожиточного минимума).
5.9.3. Уменьшать сумму индексации на 50 % суммы повышения тарифных ставок
(окладов) и связанных с этим выплат (вариант — не уменьшать сумму индексации
на сумму повышения тарифных ставок (окладов) и связанных с этим выплат).
5.9.4. Оформить приказом, согласованным с профсоюзным комитетом предприятия, регламент организационных действий по индексации заработной платы.
Этим приказом утвердить перечень составляющих заработной платы неразового
характера и ведомости персонального учета изменений базового месяца и расчетов
заработной платы с индексацией.
<…>
Приложение 2
Пример приказа о регламентации организационных действий
по индексации заработной платы
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
05.01.2016 г.

г. Запорожье

№ 01-ОД

О регламентации организационных действий
по индексации заработной платы
С декабря 2015 г. вступили в силу нормативные изменения по индексации заработной платы. Согласно действующему законодательству при определении индексируемой в связи с инфляцией заработной платы, а также при уменьшении сумм
индексации на сумму повышения заработной платы учитывается ее тарифная часть
и с ней выплаты неразового характера.
Правомерность индексации обеспечивается в значительной мере упорядочением
на предприятии состава выплат заработной платы неразового характера, а также
персональным учетом организационных действий и результатов индексации.
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С учетом изложенного, согласно нормам действующего законодательства и нормам
коллективного договора на 2016 год в части регулирования индексации заработной
платы, по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень составляющих заработной платы неразового характера, которые
учитываются при индексации заработной платы (приложение № 1 к приказу).
1.2. Форму Ведомости персонального учета увеличения заработной платы при
индексации (приложение № 2 к приказу).
1.3. Форму Ведомости персональных расчетов заработной платы с индексацией
(приложение № 3 к приказу).
1.4. Схемы (формулы) расчетов заработной платы с индексацией по графам
Ведомости персональных расчетов (приложение № 4 к приказу).
2. Главному бухгалтеру Светловой В. В. обеспечить по работникам предприятия
персональный учет организационных данных и результатов аттестации заработной
платы по соответствующей регламентации, определенной в п. 1 настоящего приказа.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на главного экономиста Голуб Т. П.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 04.01.2016 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Визы
Согласовано:
Председатель профкома
Славина
(протокол заседания
профсоюзного комитета от 04.01.2016 г. № 1)
С приказом ознакомлены
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)

В. И. Славина
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Приложение № 1
к приказу от 05.01.2016 г. № 1-ОД
Перечень составляющих заработной платы неразового характера,
которые учитываются при индексации заработной платы
1. Доплаты:
за совмещение профессий; за расширение зоны обслуживания; за увеличение
объема работ; за работу с тяжелыми и вредными условиями труда; за руководство
бригадой; за интенсивность труда работников хлебопекарных предприятий, работающих
на конвейерах, поточных и автоматических линиях; за работу в вечернее и ночное
время, вечернюю и ночную смены; воскресные дни, которые являются рабочими
днями по графику непрерывного производства для работников хлебопекарной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности; за ненормированный рабочий
день для водителей легковых автомобилей; за научную степень по соответствующей
специальности; за почетное звание.
2. Надбавки:
за высокое профессиональное мастерство; за классность (в т. ч. водителям
автотранспортных средств при оплате труда за весь период работы); за сложность,
напряженность в работе руководителям, профессионалам и специалистам; за высокие достижения в труде; за отличие Минагрополитики Украины «Знак почета».
3. Сдельный приработок.
4. Премии за основные результаты хозяйственной деятельности.
Главный экономист

Голуб

Т. П. Голуб

49

Голуб

6

Главный экономист

30

увеличение

460

454

премия

(подпись)

2300

2270

до повышения
после повышения

Тариф

В динамике

3

230

227

доплата
за совмещение профессий

4

340

396

43

3330

3287

Итого

Т. П. Голуб

расшифровка подписи

доплата
за работу
в ночное
время

Неразовые составляющие:

Экономист по труду

и т. д.

Савкин И. И.,
техник-технолог

1

2

Фамилия и инициалы, профессия
(должность) работника

№
п/п

Заработная плата по составляющим, грн

Форма Ведомости персонального учета увеличения заработной платы при индексации
в базовом месяце январе 2016 г.
(с примером заполнения)

Приложение № 2
к приказу от 05.01.2016 г. № 1-ОД

50
ОПЛАТА ТРУДА
Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

3287
…

Январь

…

…

—

3

неиндексируемая

…

3287

4

индексируемая
(гр. 2 –
гр. 3)

…

43

5

…

—
(условно)

Сентябрь
2015 г.
…

7

Текущая
индексация (ПМТЛ
× ПИПЦ ÷
100)1, грн

6

Базовый
месяц

…

—

8

Фиксированные
суммы индексации
предыдущих месяцев (гр. 7 –
– гр. 5)2 нарастающим
итогом, грн

…

гр. 4 +
+ гр. 5

9

нормативная
схема
расчета
по графам

…

3330

10

сумма,
грн.

…

—

11

в т. ч.
индексация
(гр.10 –
– гр. 4 –
– гр. 5),
грн

Заработная плата
за месяц

…

12

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

Участок хлебоприемной
деятельности

Структурное подразделение

Главный экономист

Голуб

Т. П. Голуб

1 ПМТЛ — учитываемый при индексации прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере, предусмотренном по коллективному договору, ПИПЦ — прирост индекса потребительских цен для индексации.
2 При расчете суммы по гр. 8 данные гр. 5 учитываются с уменьшением, предусмотренным по коллективному договору.

2

всего

1

Месяцы
2016 г.

Повышение
тарифа
и с ним
неразовых выплат
индексируемой
заработной платы, грн

Техник-технолог

Савкин Иван Иванович
Начальная заработная
плата, грн

Профессия, должность

Фамилия, имя, отчество работника

Форма Ведомости персональных расчетов заработной платы с индексацией (с примером заполнения)

Приложение № 3
к приказу от 05.01.2016 г. № 1-ОД
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гр. 5
гр. 7

3. Повышение заработной платы

4. Текущая индексация

2. Заработная плата не повышается, выплачивается сумма текущей
индексации
3. Заработная плата повышается в размере меньшем, чем сумма
текущей индексации, и выплачивается сумма текущей индексации,
уменьшенная на сумму повышения заработной платы
4. Заработная плата не повышается, текущая индексация не выплачивается, а выплачивается фиксированная величина индексации,
образованная в предыдущем месяце (или сумма этих фиксированных
величин за предыдущие месяцы)
5. Заработная плата повышается в размере меньшем, чем фиксированная величина индексации (или сумма этих фиксированных величин),
и выплачиваются фиксированные суммы индексации, уменьшенные
на сумму повышения заработной платы

гр. 9 = гр. 4 + гр. 7

гр. 9 = гр. 4 + гр. 8 (или ∑ гр.8)

гр. 9 = гр. 4 + гр. 8 (или ∑ гр.8)

Для заработной платы с индексацией за месяц

1. Фиксированная величина индексации образуется при начислении
текущей индексации и повышении заработной платы

гр. 11

∑ гр.
8

гр. 8

гр. 9 = гр. 4 + гр. 7

гр. 8 = гр. 7 – гр. 5

Нормативные условия

Для фиксированной величины индексации

Схемы (формулы) расчетов

гр. 4 6. Сумма фиксированных величин индексации

2. Начальная заработная плата
7. Индексация заработной платы

гр. 9 5. Фиксированная величина индексации

1. Заработная плата с индексацией за месяц

Обозначения составляющих расчетов по графам Ведомости

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

Приложение № 4
к приказу от 05.01.2016 г. № 1-ОД
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гр. 9 = гр. 4 + гр. 5

При всех нормативных условиях

Главный экономист

Голуб

Т. П. Голуб

Примечание: во всех нормативных условиях повышения заработной платы предусматривается повышение ее тарифа и с ним неразовых выплат.

гр. 11 = гр. 10 – гр. 4 – гр. 5

8. Заработная плата повышается в размере большем, чем текущая
индексация или сумма текущей и фиксированных величин индексации

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

Для индексации заработной платы

7. Заработная плата повышается в размере меньшем, чем сумма
текущей индексации и фиксированных величин индексации

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

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

Схемы (формулы) расчетов
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Олена МОРЄВА,
економіст

Доплата

за вислугу років
працівникам культури
Однією з виплат, які гарантуються державою, є виплати,
пов’язані зі спеціальним стажем роботи. До них належить
доплата за вислугу років, яка встановлюється працівникам
закладів культури відповідно до чинного законодавства. Як
провадиться виплата доплати за вислугу років у закладах,
установах і організаціях культури, розповімо в статті

У

рядом ухвалено постанову «Питання
виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків
культури та відпочинку, центрів (будинків)
народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати
за вислугу років, допомоги для оздоровлення
та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 09.12.2015 р.
№ 1026 (далі — Постанова № 1026). Відповідно до її норм починаючи з 01.01.2016 р.
працівники цих закладів отримуватимуть
доплату за вислугу років. Одночасно нею
врегульовано питання виплати допомоги
для вирішення соціально-побутових питань
та допомоги на оздоровлення.
Постановою № 1026 затверджено:
• Порядок виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків
культури та відпочинку, центрів (будинків)
народної творчості, центрів культури та

дозвілля, інших культурно-освітніх центрів
доплати за вислугу років, який є новим;
• Перелік посад працівників державних
і комунальних клубних закладів, парків
культури та відпочинку, центрів (будинків)
народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів,
які мають право на виплату доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, який за рахунок
розширення переліку посад зазнав змін;
• порядок виплати допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, тому
одночасно скасовано постанову КМУ «Про виплату працівникам державних і комунальних
клубних закладів допомоги для оздоровлення
та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 15.09.2010 р.
№ 840 (далі — Постанова № 840).
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Розмір доплати за стаж
Згідно з Постановою № 1026 працівники
державних і комунальних клубних закладів,
парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури
та дозвілля, інших культурно-освітніх цент
рів мають право на отримання щомісячної
доплати за вислугу років у відсотках до посадового окладу. Розміри такої доплати залежно від тривалості спеціального стажу для
всіх зазначених працівників є однаковими
і становлять:
Спеціальний стаж
працівника, років

Розмір доплати
за вислугу років, %

До 3

0

Від 3 до 10

10

Від 10 до 20

20

Понад 20

30

Перелік посад, за якими
здійснюється доплата
та надається допомога
Перелік посад працівників державних і комунальних клубних закладів, парків культури
та відпочинку, центрів (будинків) народної
творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, які мають
право на виплату доплати за вислугу років,
допомоги для оздоровлення та матеріальної
допомоги для вирішення соціально-побутових питань тепер є єдиним і його, з одного
боку, розширено, з іншого — звужено і до
нього увійшли (жирним виділено «старі»
посади, за якими було передбачено виплату
допомоги):
• директор (завідувач) клубного закладу,
парку культури та відпочинку, центру (будинку) народної творчості, центру культури
та дозвілля, іншого культурно-освітнього

центру, його заступники; завідувач філіалу
(центру), атракціону, театру (літнього), його
заступники; начальник (завідувач) відділу
(сектору) з основних видів діяльності (крім
підрозділів з фінансового, бухгалтерського,
юридичного, господарського, матеріальнотехнічного забезпечення, режимно-секретного підрозділу, підрозділу з охорони праці
та інших підрозділів, діяльність яких не належить до основних видів), його заступники;
• головний режисер, балетмейстер,
художник, хормейстер, диригент; керівник
художній, диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, режисер-постановник;
• керівник студії, творчого колективу (за видами мистецтва та народної
творчості), музичної частини дискотеки,
гуртка, самодіяльного об’єднання, клубу
за інтересами, творчої майстерні (лабораторії), методичної служби; методист,
акомпаніатор, концертмейстер, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності,
художник усіх категорій.

Стаж роботи та призначення
доплати
Для призначення доплати за стаж роботи
важливим є, власне, стаж роботи, що дає
право на доплату. Основним документом для
визначення спеціального стажу роботи є трудова книжка. Крім того, можуть надаватися
інші документи, що відповідно до чинного
законодавства підтверджують спеціальний
стаж роботи. Відповідальність за обчислення
стажу покладається на роботодавця. Зазначимо, що стаж роботи за спеціальністю
особам, яким встановлюється доплата за
вислугу років, обчислюється сумарно за час
роботи на всіх посадах, зазначених у відповідному переліку.
Доплата працівникам встановлюється з
дати прийняття на роботу за наявності стажу роботи, який дає право на її одержання.
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У зв’язку зі збільшенням спеціального
стажу розмір доплати за вислугу років підвищується:
• або з місяця, що настає за тим, у якому
виникло таке право, якщо документи, необхідні для обчислення стажу, знаходяться в
цьому закладі, установі, організації;
• або з дня подання працівником відповідного документа про стаж, що дає право
на підвищення розміру доплати за вислугу
років.
Спільним при обчисленні спеціального
стажу роботи для працівників усіх закладів
культури (зокрема, державних і комунальних
бібліотек та музеїв) є те, що до стажу роботи
за спеціальністю зараховуються:
• відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку;
• відпустка без збереження заробітної
плати, що надається у випадку, якщо дитина
на підставі медичного висновку потребує
домашнього догляду (до досягнення нею
шестирічного віку);
• час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник
до і після підвищення кваліфікації працював
на посаді, зазначеній у переліку;
• час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством
зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у т. ч.
час оплачуваного вимушеного прогулу,
спричиненого незаконним звільненням або
переведенням на іншу роботу;
• час роботи у відповідних закладах
колишнього Союзу РСР на аналогічних посадах, які значаться в переліку.
Для працівників музеїв, бібліотек, клубних закладів, парків культури та відпочинку,
центрів (будинків) народної творчості, цент
рів культури та дозвілля, інших культурноосвітніх центрів строкова військова служба
зараховується до стажу роботи, що дає право
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на встановлення доплати за вислугу років,
якщо працівник до призову на військову
службу працював на посаді, що дає право
на таку доплату, і протягом трьох місяців
після звільнення з військової служби (без
урахування часу проїзду на постійне місце
проживання) був прийнятий на таку посаду.
Виплачується доплата за вислугу років
на підставі наказу чи іншого розпорядчого
документа, виданого керівником відповідного закладу.
Виплата, про яку йдеться, нараховується
у відсотках до посадового окладу (ставки
заробітної плати) без урахування інших
надбавок і доплат. Утім, якщо працівнику
належить підвищення (наприклад, за роботу в закладах певного типу), то доплату
за вислугу років обчислюють з підвищеного
посадового окладу (ставки заробітної плати).
Якщо працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, надбавка за вислугу
років обчислюється з посадового окладу за
основною посадою (місцем роботи).
Доплата за вислугу років нараховується
працівникам зазначених закладів за фактично відпрацьований час тільки за основним
місцем роботи. Особам, які працюють за
сумісництвом, доплата не виплачується.
Однією з відмінностей виплати доплати за
вислугу років названим категоріям працівників, які працюють у зазначених закладах,
є те, що доплата за вислугу років працівникам
державних комунальних клубних закладів,
парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури
та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів
виплачується за рахунок коштів спеціального
фонду, коштів, отриманих від господарської
діяльності, та інших не заборонених законодавством джерел. Тому керівникам цих
закладів потрібно забезпечити їх надходження до спеціального фонду для здійснення
виплати доплати за вислугу років.
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Запитання — відповідь
На запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА, заступник директора
департаменту стратегічного планування — начальник відділу
Міністерства соціальної політики України

Які виплати працівникам мають
(не)постійний характер
Які складові заробітної плати належать до складових разового характеру? Які критерії віднесення
виплат по зарплаті до разових? Чи належать до разових, зокрема, компенсаційні виплати за понаднормові роботи,
за роботу у вихідні, святкові (неробочі)
дні, за нічні та вечірні години роботи,
доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, надбавки за виконання особливо важливого
завдання на певний строк, за класність
водіям автотранспортних засобів при
оплаті праці за відпрацьований в якості
водія час, винагорода за підсумками роботи за рік, річна винагорода за вислугу
років? Чи є справедливим твердження:
до разових належать виплати за понаднормові роботи, за роботу у вихідні,
святкові (неробочі) дні, винагорода за
підсумками роботи за рік, річна винагорода за вислугу років? Чи можна вважати,
що всі виплати неразового характеру не
підлягають індексації?
Чинне законодавство не містить чіткого переліку постійних виплат.
Відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (далі — Порядок № 1078), до виплат,
які не підлягають індексації, належать виплати, які мають разовий характер, зокрема:
цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, сума

соціальних пільг, компенсації, винагорода
за підсумками роботи за рік.
Крім того, на нашу думку, до виплат, які
не мають постійного характеру виплати,
можна віднести доплати у вихідні, святкові (неробочі) дні, доплати за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника,
надбавки за виконання особливо важливого
завдання на певний строк, річну винагороду
за вислугу років.

Чи виплачується фіксована
індексація переведеному
працівнику
Чи виплачувати працівникові при
переведенні на іншу роботу, прий
нятті на роботу, виході з відпустки
для догляду за дитиною фіксовану суму
індексації за займаною посадою? Зокрема:
а) якщо на аналогічних посадах працюють ще працівники і отримують фіксовану
індексацію?
б) якщо на аналогічних посадах не працюють працівники, оскільки посада одна?
Чи мається на увазі, що лише з дати
підвищення окладу по посаді ІСЦ визначається наростаючим підсумком?
Відповідно до п. 10(2) Порядку № 1078
з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 09.12.2015 № 1013,
визначено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому
підприємстві, в установі або організації,
а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або
в іншу місцевість та у зв’язку із змінами в
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організації виробництва і праці в разі продовження такими працівниками роботи,
для новоприйнятих працівників, а також
для працівників, які використали відпустку
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та відпустку без збереження
заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, індекс споживчих цін
для проведення індексації обчислюється з
місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу), за посадою, яку
займає працівник.
Отже, індекс споживчих цін для проведення індексації для зазначених працівників обчислюється з місяця, наступного за місяцем,
в якому підвищено тарифну ставку (оклад),
за посадою, яку займає працівник.
Наприклад, якщо працівника прийнято
на роботу в січні 2016 р., а підвищення посадового окладу за його посадою відбулося
в жовтні 2015 р., то для цього працівника,
як і для інших працівників за такою ж посадою, індекс споживчих цін обчислюється
з листопада 2015 р. Індексація в такому
випадку для новоприйнятого працівника
в січні 2016 р. має становити 2,0 %, як і в
інших працівників, яким підвищено тарифну
ставку (оклад) у жовтні 2015 р. Якщо інші
працівники отримують ще фіксовану суму
індексації за попередній період (визначену
до жовтня 2015 р.), то новоприйнятому
працівнику фіксована сума індексації не
нараховується.

Чи можна індексувати доходи
на інших умовах
У разі встановлення в колективному договорі госпрозрахункового
підприємства правил підвищення
заробітної плати у зв’язку зі зростанням
рівня інфляції не нижче законодавчих норм
і норм Порядку № 1078 (з урахуванням
змін від 09.12.2015 р.) чи є правомірними
такі норми колективного договору:
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• індексувати заробітну плату без обмеження розміром прожиткового мінімуму
до всієї зарплати, що індексується;
• підвищувати тарифні ставки та оклади при перевищенні (умовно) на 10 %
індексу споживчих цін для проведення
індексації, розрахованого наростаючим
підсумком з урахуванням суми індексації,
яка склалася на момент підвищення;
• не зменшувати суму індексації (або
зменшувати частково) на суму підвищення
тарифних ставок (окладів) і пов’язаних з
цим виплат?
Зазначені норми не є нижчими, ніж
норми, передбачені 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 та Порядком № 1078. Тому, на
нашу думку, вони можуть включатися до
колдоговору госпрозрахункового підприємства в разі підвищення зарплати у зв’язку
з інфляцією1.

Чи є підвищення зарплати сумою
індексації
До якої складової заробітної плати
належить первісне підвищення
грошового доходу (у прикладі з
додатка 5 — це 50 грн) у нормах стосовно
підвищення грошових доходів населення
випереджаючим шляхом з урахуванням
прогнозованого рівня інфляції? Чи правомірно вважати ці 50 грн не тарифною
частиною зарплати, а виплаченою випереджаючим шляхом сумою індексації?
Суми виплат по індексації відповідно
до Інструкції зі статистики зарплати належать до фонду додаткової зарплати.
1 На цю тему див. статтю на с. 41 цього номера журналу. (Прим. ред.)
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Запитання — відповідь
На запитання відповідає Олена МОРЄВА, економіст

Облік робочого часу викладачів ВНЗ
Викладачі надають свій табель
обліку використання робочого
часу за листопад-грудень, у якому
фіксується кількість годин, що були вичитані студентам. Як правильно обчислити
зарплату викладачам у зв’язку з підвищенням з 01.12.2015 р. тарифних ставок?
Основним нормативним документом,
що регулює умови оплати праці педагогічних працівників, є Інструкція
про порядок обчислення зарплати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р.
№ 102 (далі — Інструкція № 102). Кількість
годин навчального навантаження кожному
викладачу визначається і затверджується
в тарифікаційному списку щорічно станом
на 1 вересня залежно від обсягу годин з того
чи іншого предмета за навчальним планом
на даний навчальний рік.
Згідно з п. 78 Інструкції № 102 для зазначеної категорії працівників у тарифікаційному
списку вказується середньомісячна зарплата,
яка визначається шляхом множення годинної ставки викладача на встановлений йому
обсяг річного навантаження і ділення цього
добутку на 10 навчальних місяців.
Робочий час викладача в межах навчального періоду розподіляється відповідно до розкладу навчальних занять й індивідуального
плану навчальної, навчально-методичної та
іншої роботи. Педагогічне навантаження є
нормованою частиною робочого часу педагогічного працівника.
Облік використання робочого часу здійснюється в табелі, який ведеться щомісяця на працівників навчального закладу за формою,

затвердженою наказом Державного комітету
статистики України від 05.12.2008 р. № 489.
Оскільки зарплата розраховується відповідно до відпрацьованого часу в днях, то
в табелі відображають загальну кількість
відпрацьованих днів і днів неявок на роботу. На кінець місяця визначають загальну
кількість відпрацьованих викладачем днів
і годин та кількість днів неявок.
Табель відкривається першого числа кожного місяця і передається до бухгалтерії двічі на місяць для: коригування розрахунків
за першу половину місяця (аванс) та розрахунку зарплати за місяць. Після того як
місяць закінчився, за табелем підраховують
загальну кількість відпрацьованих днів, годин.
Належно оформлений табель, засвідчений
підписами осіб, відповідальних за його заповнення, у встановлений строк передають
до бухгалтерії для нарахування зарплати.
Для того щоб уникнути помилок та неузгодженостей у закладі, потрібно розробити
положення про табельний облік, у якому
врегулювати питання, пов’язані з процедурою
подання відомостей для складання табеля,
присвоєнням табельних номерів, умовними
позначеннями і т. д.
Відповідно до ст. 24 Закону про оплату
праці зарплата виплачується працівникам
регулярно в робочі дні у строки, встановлені
колективним договором або нормативним
актом роботодавця, погодженим з профспілкою (уповноваженим трудового колективу),
але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних
днів, та не пізніше семи днів після закінчення
періоду, за який здійснюється виплата. Отже,
зарплату за місяць потрібно виплачувати:
• з 16-го до 22-го числа;
• з 1-го до 7-го числа.
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Якщо день виплати зарплати припадає
на вихідний, святковий або неробочий день,
зарплату слід виплачувати напередодні
(ст. 115 КЗпП і частина друга ст. 24 Закону
про оплату праці).
Розмір зарплати за першу половину місяця має бути не менше оплати за фактично
відпрацьований час з розрахунку тарифної
ставки (посадового окладу) працівника. Тобто
в колективному договорі варто встановлювати
виплати зарплати за першу половину місяця
не в розмірі 50 % тарифної ставки (посадового
окладу), а відповідно до фактично відпрацьованого часу з урахуванням встановленого
посадового окладу (ставки зарплати).
Постановою КМУ «Про упорядкування
структури зарплати, особливості проведення
індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р.
№ 1013 (далі — Постанова № 1013) з
01.12.2015 р. підвищено посадові оклади
та ставки зарплати працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери, зокрема освіти, пропорційно збільшенню розміру посадового окладу
працівника 1 тарифного розряду ЄТС, який
затверджено в розмірі 1113,00 грн (проти
1012,00 грн на 01.09.2015 р.). Розміри посадових окладів (ставок зарплати) відповідно
до Постанови № 1013 визначені наказом
Міністерства освіти і науки України від
09.10.2015 р. № 1055.
Підвищення посадових окладів, ставок
зарплати належало здійснити в межах коштів
на оплату праці, передбачених у державному, місцевих бюджетах та власних коштів,
у т. ч. за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій. На ці цілі
належало, зокрема, спрямувати всі виплати,
пов’язані із сумою індексації, яка склалася
в грудні 2015 р.
Оскільки зарплату підвищено з 01.12.2015 р.,
то незважаючи на те що оплата за другу
половину листопада припадає на перші дні
грудня, оплата за вказаний проміжок часу
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провадиться за ставками зарплати, посадовими окладами, що були чинні до 01.12.2015 р.
Обчислювати заробітну плату за збільшеними посадовими окладами, ставками
заробітної плати слід з 01.12.2015 р. на підставі табеля обліку використання робочого
часу за грудень. Отже, складання табеля
за листопад-грудень є неправомірним.

Як оплачуються індивідуальні
заняття з учнем практичному
психологу
За тарифікацією практичному психологу загальноосвітнього навчального закладу встановлено тижневе
навантаження обсягом дев’ять годин, з яких
шість годин становлять індивідуальні заняття. Як оплачувати години індивідуального
навчання: за тарифікацією чи погодинно?
Відповідно до ст. 21, 22 Закону України
«Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII,
Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого
постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963,
п. 1.4 Положення про психологічну службу
системи освіти України, затвердженого
наказом Міністерства освіти України від
03.05.1999 р. № 127 (далі — Положення
№ 127), практичні психологи за своїм статусом належать до педагогічних працівників.
Практичний психолог має право на викладацьку роботу відповідно до п. 91 Інструкції
про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти України від 15.04.1993 р.
№ 102 (далі — Інструкція № 102), а також
виконувати організаційно-педагогічну, методичну роботу, за яку встановлені доплати й
надбавки, що діють в освітянській галузі, якщо
зазначене не заборонено чинними умовами
оплати праці. Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти — одна з форм
організації навчально-виховного процесу.

ОПЛАТА ТРУДА
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Перелік категорій учнів, які мають право
на індивідуальне навчання, його організацію
та кількість годин тижневого навантаження
на учня визначає п. 7 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах, затверджене наказом
Міністерства освіти і науки України від
20.12.2002 р. № 732.
Конкретну кількість годин для індивідуальних занять встановлює директор на підставі наказу, виходячи з кількості предметів
інваріантної частини навчального плану, та
затверджує орган управління освітою.
Оплата за проведення індивідуальних
занять розраховується згідно з п. 68 Інструкції № 102. Тобто місячну заробітну плату
вчителя за години індивідуальних занять
обчислюють як добуток ставки заробітної
плати на встановлене тижневе навантаження
та ділять на норму годин на тиждень(18).
Зверніть увагу, що години індивідуальних
занять вносять до тарифікації й оплачують
на загальних підставах.
Залежно від категорії учня та предмета,
що викладається, практичний психолог як
учитель може розраховувати на:
• підвищення ставки заробітної плати
на 20 % — якщо заняття він проводить з
учнем, який потребує корекції фізичного

та/або розумового розвитку (пп. «в» п. 28
Інструкції № 102);
• додаткову оплату за перевірку зошитів
згідно з п. 37 Інструкції № 102;
• надбавку за вислугу років відповідно
до постанови КМУ від 31.01.2001 р. № 78
(далі — Постанова № 78) залежно від стажу
педагогічної роботи;
• надбавку за престижність праці згідно
з Постановою КМУ від 23.03.2011 р. № 373
(далі — Постанова № 373) у граничному
розмірі до 20 %.
Розглянемо на прикладі, як обчислити заробітну плату практичному психологу за шість
годин індивідуального навчання з учнем, який
потребує корекції фізичного або розумового
розвитку. Як вчитель практичний психолог має
першу кваліфікаційну категорію (11 тарифний
розряд) та 17 років педагогічного стажу, доплати за перевірку зошитів не отримує. Надбавку за престижність праці йому встановлено
в розмірі 15 % ставки заробітної плати.
Таким чином, за шість годин індивідуальних занять з учнем (на тиждень) практичному
психологу як учителю належить 1184,22 грн
за місяць. Встановлену при тарифікації заробітну плату виплачують щомісяця незалежно
від кількості тижнів і робочих днів у різні
місяці року, в т. ч. у канікулярний час.

Складові заробітної плати
Ставка заробітної плати вчителя

Розрахунок

Сума (грн)

11 тарифний розряд

2193,00

Підвищення за роботу з дітьми, які потребують корекції
фізичного та/або розумового розвитку (пп. «в» п. 28
Інструкції № 102)

2193,00

20 %

438,60

Новостворена ставка зарплати (п. 34 Інструкції № 102)

2193,00 грн +
+ 438,60 грн

2631,60

Заробітна плата за 6 годин індивідуальних занять
(п. 68 Інструкції № 102)

2631,60 грн 18 год.
6 год.

877,20

Надбавка за вислугу років (п. 1 Постанови № 78)

877,20 грн

20 %

175,44

Надбавка за престижність праці згідно з Постановою № 373

877,20 грн

15 %

131,58

Місячна заробітна плата за години індивідуальної роботи

877,20 грн +
+ 175,44 грн +131,58 грн

1184,22
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Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Перехідні

виплати:
справляння
ЄСВ і ПДФО

Після зміни ставок податків та зборів постає питання щодо
оподаткування ЄСВ та ПДФО перехідних виплат — відпускних і допомоги по тимчасовій непрацездатності. Про те, як
оподатковувати ці виплати, тобто які ставки застосовувати,
читайте в статті
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тже, з 01.01.2016 р. ставка нарахування ЄСВ стала єдиною для всіх
платників і становить 22 %. Утримання ЄСВ з доходів застрахованих осіб
скасовані. Ставка ПДФО також змінилася:
замість двох ставок (15 % і 20 %) маємо
одну — 18 %, яка, за деякими винятками,
застосовується для оподаткування майже
всіх доходів незалежно від їх розміру. Такі
зміни було внесено до Закону про ЄСВ та
ПКУ Законом України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII.
Після зміни ставок податків та зборів
постає питання щодо оподаткування ЄСВ
та ПДФО перехідних виплат — відпускних
і допомоги по тимчасовій непрацездатності. Відпускні нараховуються за майбутні
періоди, а допомога по тимчасовій непрацездатності — за минулі. Ця проблема не
нова. Аналогічна ситуація з ЄСВ склалася,
наприклад, у 2010–2011 рр., коли набрав
чинності Закон про ЄСВ, та в 2006–2007 рр.,
коли ставка ПДФО змінювалася з 13 % на
15 %. І хоча в той час про зміну ставок було
відомо заздалегідь і був час «підготуватися»
до вирішення цього питання, листи контро
люючих органів з відповідними роз’яснення
також з’являлися із запізненням. Сьогодні
маємо аналогічну ситуацію. Отже, спробуємо
розібратися в цьому питанні.

Обчислюємо ЄСВ
Як уже зазначалося, ПФУ, який у 2010–
2011 рр. контролював справляння ЄСВ, у листі
від 18.02.2011 р. № 3116/03-30 роз’яснив
порядок застосування ставок ЄСВ до сум
відпускних і допомоги по тимчасовій непрацездатності. Хоча цей лист вже неактуальний, основні принципи справляння ЄСВ
з того часу не змінилися.

УЧЕТ И НАЛОГИ

Нарахування за минулі періоди —
лікарняні
Для нарахування ЄСВ застосовуємо Інструкцію про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджену
наказом Міністерства фінансів України від
20.04.2015 р. № 449 (далі — Інструкція
№ 449), яка після зміни ставок ЄСВ не зазнала
жодних правок. У п. 4 розділу IV Інструкції
№ 449 знаходимо такі твердження.
Перше: «Застосування максимальної
величини при нарахуванні єдиного внеску
на суми допомоги з тимчасової непраце
здатності, допомоги у зв’язку з вагітністю
та пологами, оплати щорічної відпустки,
період яких більше одного місяця, здійсню
ється окремо за кожний місяць».
Тобто якщо нарахування суми відпускних,
допомоги по тимчасовій непрацездатності
(далі — лікарняні), допомоги по вагітності
та пологах (далі — декретні) припадає на
кілька місяців, для застосування максимальної величини бази нарахування ЄСВ маємо
розподілити їх по місяцях (періодах) нарахування. Якщо в січні 2016 р. нараховуємо
лікарняні за січень 2016 р. та грудень 2015 р.,
застосовуємо максимальну величину для
кожного місяця окремо.
Друге: «Якщо нарахування заробітної
плати здійснюється за попередній період,
зокрема у зв’язку з уточненням кількості
відпрацьованого часу, виявленням помилок,
нараховані суми включаються до заробітної
плати того місяця, у якому були здійснені
нарахування».
Отже, нараховуючи, наприклад, у січні
2016 р. певні виплати за грудень 2015 р.,
з метою нарахування ЄСВ включаємо їх до
доходів січня.
Далі в п. 1 розділу IV Інструкції № 449
читаємо: «Обчислення єдиного внеску за
минулі періоди, крім випадків одноразової
сплати особою єдиного внеску за попередні
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періоди згідно з договором про добровільну
участь у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування <…>,
здійснюється, виходячи з розміру єдиного
внеску, що діяв на день нарахування (об
числення, визначення) заробітної плати
(доходу), на яку нараховується єдиний вне
сок». Аналогічна норма міститься в частині
четвертій ст. 9 Закону про ЄСВ.
Отже, оскільки нарахування за минулі
періоди, проведені в січні 2016 р., включаються до доходу січня, то й ставки ЄСВ
застосовуються січневі.
Додатковим підтвердженням цьому слугує порядок виправлення помилок з ЄСВ у
разі донарахування (зменшення) доходів за
попередній період — сума помилки попереднього періоду «згортається» із сумою доходу
періоду, в якому її виявлено, і оподатковується
в складі доходу такого місяця. Тому ЄСВ з
премій, які нараховують у 2016 р. за минулі

періоди, а також з інших нарахувань і виплат
за минулі періоди, обчислюємо за ставкою,
чинною у 2016 р. — 22 %.
Нараховуючи ЄСВ на доходи не забуваємо, що для визначення максимальної
величини бази нарахування ЄСВ виплати
враховуються в такій черговості (пп. 2 п. 3
розділу IV Інструкції № 449):
• сума нарахованої заробітної плати
за видами виплат, що включають основну
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч.
у натуральній формі;
• сума допомоги по тимчасовій непрацездатності;
• сума допомоги по вагітності та пологах.
Хоча з огляду на те, що ставка ЄСВ тепер
єдина, а внесок з доходів не утримується, дотримання такої черговості для нарахувань
у 2016 р. вже неактуальне.
Розглянемо приклади 1–2.

ПРИКЛАД 1

Нарахування ЄСВ на суму перехідних лікарняних
У грудні 2015 р. працівнику нараховано зарплату в сумі 15 200,00 грн.
У січні 2016 р. працівнику нараховано лікарняні, у т. ч. за перші п’ять днів, у сумі
18 300,00 грн, у т. ч.:
— за грудень 2015 р. — 8500,00 грн;
— за січень 2016 р. — 9800,00 грн.
У січні 2016 р. працівнику нараховано зарплату за відпрацьований час 14 200,00 грн.
У грудні 2015 р. максимальна сума доходу для справляння ЄСВ — 23 426,00 грн,
у січні 2016 р. — 34 450,00 грн.
До суми лікарняних за грудень застосовується максимальна величина, яка була чинною
в грудні 2015 р., з урахуванням зарплати за грудень 2015 р.
У грудні 2015 р. на суму зарплати було нараховано ЄСВ відповідно до класу професійного ризику за ставкою 36,8 % (умовно) і включено до звітності з ЄСВ за грудень:
15 200,00 36,8 % = 5593,60 (грн).
У січні 2016 р. обчислюємо грудневий і січневий доходи окремо для застосування
максимальної суми:
грудень 2015 р. 15 200,00 + 8500,00 = 23 700,00 (грн);
січень 2016 р. 14 200,00 + 9800,00 = 24 000,00 (грн).
За грудень сума доходу перевищує максимальну величину бази нарахування, тому
нараховуємо ЄСВ лише на суму в межах максимальної величини за грудень.
Сума перевищення:
23 700,00 – 23 426,00 = 274,00 (грн)

УЧЕТ И НАЛОГИ
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ПРИКЛАД 1

Сума доходу (лікарняних) за грудень, на яку нараховується ЄСВ у січні:
8500,00 – 274,00 = 8226,00 (грн)
За січень 2016 р. ЄСВ нараховується на всю суму січневого доходу, оскільки вона не
перевищує максимальної бази нарахування ЄСВ (24 000,00 < 34 450,00).
І до грудневої суми лікарняних, і до всієї суми січневого доходу (зарплата + лікарняні)
застосовуємо нову ставку ЄСВ — 22 %. Утримання не проводимо.
Таким чином, сума ЄСВ до нарахування в січні 2016 р. становить:
за грудень 2015 р.: 8226,00 22 % = 1809,72 (грн);
за січень 2016 р.: (14200,00 + 9800,00) 22 % = 5280,00 (грн).

ПРИКЛАД 2

Нарахування ЄСВ на суму перехідних лікарняних і премії за грудень
У січні 2016 р. працівнику нараховано:
— зарплату за відпрацьований час у сумі 16 000,00 грн;
— лікарняні в сумі 14 800,00 грн, у т. ч.:
за грудень 2015 р. — 8000,00 грн;
за січень 2016 р. — 6800,00 грн;
— премію за грудень 2015 р. за досягнення в роботі в сумі 5000,00 грн.
У грудні 2015 р. працівникові нараховано зарплату за відпрацьований час, що дорівнює
14 000,00 грн, на суму якої відповідно до класу професійного ризику було нараховано ЄСВ
за ставкою 36,8 %. Визначаємо окремо грудневий і січневий доходи для застосування
максимальної суми бази нарахування ЄСВ:
грудень 2015 р.: 14 000,00 + 8000,00 = 22 000,00 (грн) < 23 426,00 грн;
січень 2016 р.: 16 000,00 + 5000,00 + 6800,00 = 27 800,00 (грн) < 34 450,00 грн.
Зверніть увагу, що премія хоч і виплачується за грудень 2015 р., але для порівняння з максимальною сумою відноситься до доходу січня 2016 р., оскільки правило щодо віднесення сум
нарахування до відповідного періоду стосується лише лікарняних, декретних та відпускних.
Тож не піддавайтеся спокусі включити її до доходу минулого періоду та порахувати
перевищення максимальної суми: у наведеному прикладі його немає.
Отже, на всю суму доходів грудня 2015 р. та січня 2016 р. нараховуємо ЄСВ за ставкою 22 %:
грудень 2015 р.: 8000,00 22 % = 1760,00 (грн);
січень 2016 р.: (16 000,00 + 5000,00 + 6800,00) 22 % = 6116 (грн).

Далі з’ясуємо, як бути з відпускними, нарахованими в грудні 2015 р., якщо частина
відпустки припала на січень 2016 р.

Нарахування за майбутні
періоди — відпускні
На нашу думку, питання щодо нарахування відпускних за майбутні періоди в місяці

початку відпустки є сумнівним, оскільки
відпускні лише виплачуються завчасно,
а нараховувати їх і, відповідно, відображати в складі витрат слід у тому періоді, коли
фактично використана відпустка. Хоча у
звітності з ЄСВ вони відображаються в періоді виплати. У тому ж періоді вони включаються в оподатковуваний дохід працівника,
і з них утримується ПДФО. Тому на практиці
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бухгалтери частіше нараховують ці суми в
періоді виплати.
Нараховуючи відпускні в грудні 2015 р.,
ми вже застосували максимальну величину
бази нарахування ЄСВ, що була чинною в
грудні, та минулорічні ставки ЄСВ. Зараз
робити перерахунок цих сум не потрібно,
адже ні Закон про ЄСВ, ні Інструкція № 449
такої вимоги не містять. Але правило щодо
розподілення максимальної величини бази
нарахування ЄСВ за місяцями застосовується
і в цьому випадку. Розглянемо приклад 3.
Нараховуючи відпускні, можна припуститися помилок. Найпоширеніша з них — неправильне визначення середньої зарплати.
Трапляється, що бухгалтер помиляється в
кількості відпрацьованих днів та днів від-

пустки. Тоді суми донараховують або коригують у менший бік у наступному місяці.
На прикладі 4 розглянемо, як нараховувати
ЄСВ на суму відпускних.

Обчислюємо ПДФО
З приводу справляння ПДФО з перехідних
виплат — відпускних і лікарняних — ДФСУ
оприлюднила роз’яснення у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі.
Наведемо текст відповіді:
«Суми лікарняних, нарахованих і ви
плачених у січні 2016 р. за місяці 2015 р.,
включаються при перерахунку до загаль
ного оподатковуваного доходу відповідних

ПРИКЛАД 3

Нарахування ЄСВ на суму перехідних відпускних
У грудні 2015 р. працівнику нараховано:
— заробітну плату за грудень 2015 р. — 10 800,00 грн;
— відпускні за грудень 2015 р. – січень 2016 р., у т. ч.:
за грудень 2015 р. — 11 000,00 грн,
за січень 2016 р. — 6200,00 грн.
У січні 2016 р. нараховано зарплату за відпрацьований час у сумі 20 000,00 грн.
У грудні визначаємо окремо грудневий і січневий доходи для застосування максимальної суми бази нарахування ЄСВ:
грудень 2015 р.: 10 800 + 11 000 = 21 800,00 (грн) < 23 426,00 грн;
січень 2016 р.: 6200 грн < 23 426,00 грн.
Перевищення максимальної суми немає. ЄСВ нараховано відповідно до класу професійного ризику за ставкою 36,8 %:
за грудень 2015 р. — 21 800,00 36,8% = 8022,40 (грн);
за січень 2016 р. — 6200,00 36,8 % = 2281,60 (грн).
Утримано ЄСВ із суми доходу:
за грудень 2015 р. — 21 800,00 3,6% = 784,80 (грн);
за січень 2016 р. — 6200,00 3,6 % = 223,20 (грн).
У січні 2016 р. перерахунок проведених нарахувань і утримань ЄСВ не проводимо.
Але суму відпускних, яка відноситься до січня 2016 р., враховуємо для визначення
максимальної суми за січень:
20 000,00 + 6200,00 = 26 200,00 (грн)
Максимальна сума доходу для справляння ЄСВ у січні 2016 р. становить 34 450,00 грн.
Перевищення немає, отже, нараховуємо ЄСВ за січень 2016 р. на всю суму зарплати за
ставкою 22 %:
20 000,00 22 % = 4400,00 (грн).
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ПРИКЛАД 4

Нарахування ЄСВ на суму перехідних відпускних у разі виявлення помилки
У грудні 2015 р. працівнику нараховано:
— заробітну плату за грудень 2015 р. — 5200,00 грн;
— відпускні за грудень 2015 р. – січень 2016 р. — 18 000 грн, у т. ч.:
відпускні за грудень 2015 р. — 11 000,00 грн;
відпускні за січень 2016 р. — 7000,00 грн.
У січні 2016 р. нараховано зарплату за відпрацьований час у сумі 10 000,00 грн.
У січні 2016 р. бухгалтер виявив помилку в розрахунку середньої зарплати, в результаті
в січні донараховуються відпускні:
— за грудень 2015 р. — 3000,00 грн;
— за січень 2016 р. — 2000,00 грн.
У грудні 2015 р. відповідно до класу професійного ризику ЄСВ нараховано за ставкою
36,8 %:
(5200,00 + 11 000,00 + 7000,00) 36,8 % = 8537,60 (грн).
Крім того, утримано ЄСВ із суми доходу:
(5200,00 + 11 000,00 + 7000,00) 3,6 % = 835,20 (грн).
У січні 2016 р. перерахунок проведених нарахувань і утримань ЄСВ не проводимо.
Але суму відпускних, яка відноситься до грудня 2015 р. та січня 2016 р., враховуємо у
визначенні максимальної бази нарахування ЄСВ і порівнюємо:
грудень 2015 р. 5200,00 + 11 000,00 + 3000,00 = 19 200,00 (грн) < 23 426,00 грн;
січень 2016 р. 10 000,00 + 7000,00 + 2000,00 = 19 000,00 (грн) < 34 450 грн.
Перевищення немає, отже, на всю суму донарахованих відпускних (як за грудень
2015 р., так і за січень 2016 р.) нараховуємо ЄСВ за ставкою 22 %:
грудень 2015р. 3000,00 22 % = 660,00 (грн);
січень 2016 р. 2000,00 22 % = 440,00 (грн).
Також нараховуємо ЄСВ на зарплату за січень 2016 р.:
10 000,00 22 % = 2200,00 (грн).

податкових періодів (місяців) 2015 р. та
оподатковуються за ставками, які діяли до
01.01.2016 р., тобто 15 % (20 %). Разом з тим
суми відпускних, нарахованих та виплачених
у грудні місяці 2015 р. за січень 2016 р., від
носяться податковим агентом до загального
оподатковуваного доходу січня місяця та
оподатковуються за ставкою 18 %».
Цей висновок базується на нормах
пп. 169.4.1 ПКУ, в якому зазначено, що якщо
платник податку отримує доходи у вигляді
заробітної плати за період її збереження
згідно із законодавством, у т. ч. за час відпустки або перебування платника податку
на лікарняному, 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 відповідних податкових періодів
їх нарахування.
Фахівці ДФСУ у податкових консультаціях
неодноразово наголошували, що роботодавець та/або податковий агент має право
здійснювати перерахунок сум нарахованих
доходів, утриманого податку за будь-який
період та в будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно
від того, чи має платник податку право на
застосування ПСП (пп. 169.4.3 ПКУ).
Але ДФСУ не згадує про інші нарахування
за минулий період, зокрема про заробітну
плату, що донараховується у зв’язку з виявленням помилок та уточненням кількості
відпрацьованого часу.
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Згідно з пп. 1.6.2 Інструкції зі статистики
зарплати такі нарахування відображаються у
фонді оплати праці того місяця, в якому були
здійснені нарахування. Чи справедливо це
для цілей утримання ПДФО? Вважаємо, що
так. Це підтверджує пп. 164.2.6 ПКУ, в якому
зазначено, що оподатковуваний дохід, не
включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих податкових
періодів та самостійно виявлений у звітному
періоді платником податку або нарахований контролюючим органом, включається
до загального місячного (річного) доходу
платника.
Аналогічної думки дотримувалася ДПАУ
ще у 2007 р., коли ставка ПДФО змінилася
з 13 % на 15 % (див. лист від 15.02.2007 р.
№ 1470/6/17-0716, № 3051/7/17-0717).
Отже, якщо дохід нараховується після
01.01.2016 р. за 2015 р. за період збереження

заробітної плати (наприклад, лікарняні за
місяці 2015 р.), до такого доходу слід застосовувати ставки ПДФО, що були чинними
на момент виникнення доходу, тобто до
01.01.2016 р.
Якщо зарплата донараховується у 2016 р.
за 2015 р. у зв’язку з уточненням кількості
відпрацьованого часу та виправленням помилок, вона відноситься до доходу 2016 р.
і оподатковується за ставкою 18 %. Те ж
саме стосується й премій, нарахованих у
2016 р. за минулі місяці — вони включаються до зарплати того місяця, в якому
були нараховані.
Якщо ж дохід було виплачено, і, відповідно, утримано ПДФО, наприклад, у грудні
2015 р., але відноситься цей дохід до січня
2016 р. (відпускні), то до таких доходів слід
застосовувати нову ставку ПДФО — 18 %. Тобто в січні 2016 р. слід зробити перерахунок.

ПРИКЛАД 5

Нарахування ПДФО на суму перехідних лікарняних
У грудні 2015 р. працівнику нараховано зарплату в сумі 12 800,00 грн.
У січні 2016 р. працівнику нараховано:
— зарплату за відпрацьований час — 10 000,00 грн;
— лікарняні в сумі 18 300,00 грн, у т. ч.:
за грудень 2015 р. — 8500,00 грн,
за січень 2016 р. — 9800,00 грн.
До частини лікарняних за грудень 2015 р. застосовується ставка ПДФО 15 % та/або
20 %. При цьому ЄСВ вже не утримується.
У грудні до доходу працівника було застосовано ставку 15 % та 20 %, оскільки база
оподаткування перевищувала встановлену для ставки межу у 12 180,00 грн (10-кратний
розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2015 р.).
База оподаткування у грудні 2015 р. склала:
(12 800,00 – (12 800,00 3,6 %)) = 12 339,20 (грн).
ПДФО у грудні 2015 р. — 1858,84:
12 180,00 15 % = 1827,00 (грн);
(12 339,20 – 12 180,00) 20 % = 31,84 (грн).
У січні 2016 р. з частини допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка відноситься
до грудня 2015 р., утримуємо ПДФО за старими ставками.
Обчислюємо базу оподаткування за грудень 2015 р., при цьому з суми лікарняних, що
нараховуються у січні 2016 р. за грудень 2015 р., ЄСВ не утримуємо:
12 800,00 – (12 800,00 3,6%) + 8500,00 = 20 839,20 (грн).
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ПРИКЛАД 5

Частина бази оподаткування за грудень 2015 р., з якої утримується ПДФО за ставкою 20 %:
20 839,20 – 12 180,00 = 8659,20 (грн)
Обчислюємо суму ПДФО з доходу за грудень 2015 р.:
12 180,00 15 % = 1827,00 (грн);
8659,20 20 % = 1731,84 (грн),
що разом становить 1827,00 + 1731,84 = 3558,84 (грн).
З урахуванням утриманого ПДФО в грудні 2015 р. сума податку, яку слід нарахувати
та сплатити в січні 2016 р. за грудень 2015 р., дорівнює:
3558,84 – 1858,84 = 1700,00 (грн).
Обчислюємо суму ПДФО з доходу за січень 2016 р.:
(10 000,00 + 9800,00) 18 % = 3564,00 (грн).

ПРИКЛАД 6

Нарахування ПДФО на суму перехідних відпускних
У грудні 2015 р. працівнику нараховано:
— зарплату за відпрацьований час — 10 000,00 грн;
— відпускні за грудень 2015 р. – січень 2016 р. у сумі 12 000 грн, у т. ч.:
за грудень 2015 р. — 8000,00 грн;
за січень 2016 р. — 4000,00 грн.
У січні 2016 р. було нараховано зарплату за відпрацьований час у сумі 13 000,00 грн.
У грудні 2015 р. — проведено утримання ЄСВ із суми доходу:
(10 000,00 + 8000,00 + 4000,00) 3,6 % = 792,00 (грн).
База оподаткування ПДФО в грудні 2015 р.:
(10 000,00 + 8000,00 + 4000,00) — 792,00 = 21 208,00 (грн).
Утриманий ПДФО за ставками 15 % та 20 % у грудні 2015 р.:
12 180,00 15 % = 1827,00 (грн);
(21 208,00 – 12 180,00) 20 % = 1805,60 (грн),
у т. ч. з доходу за січень 2016 р. утримано ПДФО (за ставкою 20%):
(4000,00 – (4000,00 3,6%)) 20 % = 771,20 (грн).
У січні 2016 р. маємо провести перерахунок ПДФО за січневою частиною відпускних.
Загальний дохід січня 2016 р. становить:
13 000,00 + 4000,00 = 17 000,00 (грн).

Ми перервали приклад 6, щоб зробити уточнення щодо визначення бази оподаткування.
Хоча в січні 2016 р. ЄСВ вже не утримується,
база оподаткування ПДФО, як і раніше, визначається згідно з п. 164.6 ПКУ, який залишився
в старій редакції. Тобто норма про те, що «під
час нарахування доходів у формі заробітної
плати база оподаткування визначається як
нарахована заробітна плата, зменшена на
суму єдиного внеску», досі чинна.

З січневої частини відпускних у грудні
2015 р. було утримано ЄСВ, тому під час
перерахунку маємо право зменшити суму
доходу на суму утриманого ЄСВ. Але звертаємо вашу увагу, що думка фахівців ДФСУ
з цього приводу на час підготовки матеріалу
до друку була невідома (див. консультацію
із ЗіР на с. 77 і 79). Тож обережним платникам ми б порадили почекати за можливості
офіційних роз’яснень.
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ПРИКЛАД 6

(продовження)
Отже, база оподаткування в січні 2016 р.:
17 000,00 – 4000,00 3,6 % = 16 856,00 (грн).
Сума ПДФО в січні 2016 р.:
16 856,00 18 % = 3034,08
Сума ПДФО, яку слід нарахувати та сплатити в січні 2016 р.:
3034,08 – 771,20 = 2262,80 (грн).

Насамкінець додамо, що перерахунок у
наведеному прикладі є вигідним для підприємства, оскільки в грудні 2015 р. ПДФО
утримувався за двома ставками: 15/20 %.
Тож навіть якщо бухгалтер не провів
би перерахунок у січні 2016 р., а зробив
би це пізніше, держава нічого б не втратила (оскільки сума ПДФО лише із зарплати
за січень до сплати склала б 2340,00 грн
(13 000,00 × 18 %)).

Р ЕК Л АМ А

Але якщо сума доходу в грудні 2015 р.
не перевищила межі, встановленої для застосування ставки 15 %, то непроведення
перерахунку в січні 2016 р. призведе до
недоплати ПДФО (оскільки ставка ПДФО
зросла порівняно з нижчим розміром). Тому
радимо з перерахунком не зволікати.
Також наголошуємо, що у 2016 р. з доходів,
які оподатковуються ПДФО, утримується
військовий збір за ставкою 1,5 %.
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Резерв

відпусток: створення
та використання
У кінці 2015 р. — на початку 2016 р. збільшилася кількість запитань, які журнал отримує на редакційну пошту та телефонну
лінію, стосовно особливостей нарахування забезпечення на
виплату відпусток працівникам та інвентаризації його залишку
на кінець року. Це й не дивно, адже податок на прибуток за
2015 р. сплачується за даними бухгалтерського обліку

З

абезпечення на виплату відпусток працівникам (далі — резерв відпусток, резерв)
не є чимось новим. Його створення
передбачено п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання»
ще з 2000 р. Економічна суть формування
резерву відпусток полягає в тому, щоб рівномірно розподілити витрати на їх оплату
протягом року між звітними періодами для
рівномірного формування собівартості товарів (робіт, послуг) та витрат, адже суми
всіх створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що
включається до первісної вартості основних
засобів). Резерв відпусток створюється з
урахуванням відповідної суми відрахувань
ЄСВ (у 2016 р. — за ставкою 22 %).
Варто відзначити, що спочатку підприємствам надавалося право створювати резерв.
І лише з 2002 р. після внесення змін до п. 13
П(С)БО 11 його створення є обов’язковим,
на чому Міністерство фінансів України

наголошувало в листі від 09.06.2006 р.
№ 31-34000-20-25/12321. Тому якщо підприємство не створювало резерву, то посадові
особи можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності за порушення
порядку ведення бухгалтерського обліку
за ст. 164(2) КпАП у вигляді адмінштрафу
в розмірі від 8 до 15 нмдг, або від 136 до
255 грн (за повторне порушення — від 10 до
20 нмдг, або від 170 до 340 грн. І лише підприємства, на яких поширюється дія П(С)БО 25
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», можуть не створювати резерву
відпусток.
У податковому обліку до 2015 р. сума резерву
відпусток не включалася до складу податкових
витрат, а лише фактичні витрати на виплату
відпусток, тому значна частина підприємств
нехтувала створенням резерву. Оскільки за
2015 р. податок на прибуток сплачується за
даними бухгалтерського обліку, а створення
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резерву відпусток дає змогу збільшити витрати,
інтерес до створення резерву зріс. Далі розглянемо запитання, які ставили нам найчастіше.

Як створити резерв відпусток
Резерв створюють лише щодо виплат за
щорічними відпустками (основними й додатковими), а також додатковими відпустками
працівників з дітьми. Щодо решти відпусток
(навчальних, творчих, соціальних) резерв
не створюється.
Резерв відпусток визначається щомісяця
як добуток фактично нарахованої зарплати
працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату
відпусток до загального планового фонду
оплати праці. Це означає, що резерв створюється не однією сумою на весь рік (наприклад, 31.12.2015 р. чи в січні 2016 р.), а
щомісяця протягом усього 2016 р. І кожного
місяця одночасно з нарахуванням зарплати
Дт 23, 91… Кт 661 має робитися проводка
Дт 23, 91… Кт 471. Більшість підприємств
використовують при цьому ставку близько
10 % від місячного фонду оплати праці з нарахуваннями з подальшим коригуванням за
результатами річної інвентаризації, про що
робиться застереження в обліковій політиці
підприємства.

Як визначити планову суму
на оплату відпусток
Для того щоб визначити планову суму на
оплату відпусток (крім варіанту про 10 %),
можна скористатися даними графіка відпусток на майбутній (поточний) рік щодо
кількості днів відпусток і періоду їх початку,
а вже з огляду на це орієнтовно визначити
середньоденну зарплату, яку й помножити
на кількість днів запланованих відпусток1.
Але чіткого нормативно затвердженого
механізму обчислення планової суми на
оплату відпусток немає. Тому кожне підприємство може діяти на свій розсуд. Відповідно до п. 18 П(С)БО 11 залишок резерву
переглядається на кожну дату балансу та,
в разі потреби, коригується (збільшується або
зменшується). У будь-якому разі ця величина
не може бути визначена зі 100-відсотковою
точністю. Тому не слід особливо переживати,
що в ході перевірки податковий інспектор
на цьому зможе провести донарахування.
Він має обгрунтувати, з посиланням на
нормативний акт, помилку підприємства.
Норми Положення про облікову політику
підприємства щодо нарахування резерву
відпусток можуть бути такими (приклад 1).
1 Можна використати дані про фактично зароблені
дні відпусток тощо. (Прим. ред.)

ПРИКЛАД 1

<...>

Положення про облікову політику підприємства
(витяг)
Оплата відпусток

Підприємство гарантує своїм працівникам такі оплачувані відпустки:
— щорічна основна відпустка;
— щорічна додаткова відпустка;
— додаткова відпустка працівникам, що мають дітей;
— додаткова щорічна відпустка, що надається особам в окремих випадках, прямо
передбачених чинним законодавством.
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ПРИКЛАД 1

Виплати за зазначеними відпустками підлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням
через створення забезпечення (резерву відпусток).
Резерв відпусток створюється з метою рівномірного розподілу витрат на оплату відпусток протягом року, а також з метою запобігання заниженню зобов’язань і витрат у
фінансовій звітності компанії. Суми внесків до загальнодержавних фондів соціального
страхування включаються до складу резерву відпусток.
Резерв відпусток розраховується на підставі кількості днів невикористаної відпустки і
середньої оплати праці працівників за формулою:
Р = ФЗП ДВ КД,
де ФЗП — фактично нарахована заробітна плата у звітному місяці і внески до соціальних фондів в частині нарахувань (без урахування суми відпускних);
ДВ — кількість днів відпустки, що накопичуються за звітний місяць одним працівником
(два дні за один місяць, якщо інше не передбачено договором чи чинним законодавством);
КД — кількість календарних днів у звітному місяці за вирахуванням державних свят
(1, 7 січня, 8 березня та ін.).
Відпустки, щодо яких нарахований резерв, підлягають нарахуванню за рахунок такого
резерву.
На дату річної звітності залишок забезпечення відпусток переглядається і за необхідності
коригується (збільшується або зменшується) з урахуванням кількості невідпрацьованих
днів та середньомісячної зарплати за кожним працівником.

На яку дату проводити
інвентаризацію резерву відпусток
Пунктом 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
02.09.2014 р. № 879 (далі — Положення
№ 879), визначено, що проведення інвентаризації є обов’язковим, зокрема, перед
складанням річної фінансової звітності в
обсязі, визначеному п. 6 розділу І цього
Положення, з урахуванням особливостей
проведення інвентаризації і в строки, визначені п. 10 цього розділу.
У свою чергу п. 10 Положення № 879
визначено, що інвентаризація активів та
зобов’язань перед складанням річної фінансової звітності проводиться до дати балансу
в період трьох місяців для необоротних
активів (крім незавершених капітальних
інвестицій, об’єктів основних засобів, які на
момент інвентаризації будуть знаходитися
поза підприємством, зокрема автомобілів,

морських і річкових суден, які відбудуть у
тривалі рейси, тощо), запасів (крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на
момент інвентаризації будуть знаходитися
поза підприємством), поточних біологічних
активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і доходів майбутніх
періодів, зобов’язань (крім невикористаних
забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування).
Зокрема, залишок забезпечення на виплату відпусток, у т. ч. відрахування на
загальнообов’язкове 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 середньоденній оплаті праці
працівників. Середньоденна оплата праці
визначається відповідно до законодавства
(п. 8.2 Положення № 879).
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Це означає, що резерв відпусток слід інвентаризувати станом на 31.12.2015 р. Але
якщо підприємство провело його інвентаризацію станом на 01.12.2015 р., залишок
резерву має бути відкоригований станом
на 31.12.2015 р. для правильного його відображення в балансі.

Які відпустки враховуються в разі
інвентаризації резерву
Як уже зазначалося, залишок забезпечення
на виплату відпусток, у т. ч. відрахування на
загальнообов’язкове 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 середньоденній оплаті праці
працівників.
Отже, до розрахунку слід брати всі дні
невикористаних працівниками підприємства щорічних відпусток (щодо яких створювався резерв). Нехай вас не лякає сума
чи кількість днів.
Відповідно до ст. 11 Закону про відпустки
забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років
поспіль, а також ненадання їх протягом
робочого року особам віком до 18 років та
працівникам, які мають право на щорічні
додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим
характером праці.
Крім того, якщо створювати резерв відпусток щороку і коригувати його в кінці
кожного року, то сума коригування кожного
з наступних років буде не така «страшна», як
це може здатися на перший погляд.
Слід також ураховувати, що якщо підприємство не створювало резерву відпусток у
попередні роки, а вирішило його створити
в поточному, то, інвентаризуючи його, не
можна врахувати всі дні невикористаних
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відпусток за попередні роки, оскільки ці
дні не були враховані в сальдо резерву на
початок року. Інакше це призведе до невиправданого завищення витрат за звітний
період (про це — далі в статті).

Чи можна нарахувати резерв
відпусток за попередні роки
Вважаємо, що резерв відпусток за попередні роки створити можна, але до витрат
періоду можна віднести лише ті витрати,
які відностяться до зароблених відпусток
звітного календарного року. Пояснимо.
Відповідно до п. 4 П(С)БО 6 «Виправлення
помилок і зміни у фінансових звітах» помилки, допущені при складанні фінансових звітів
у попередні роки, виправляються шляхом
коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі
помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
Відповідно до п. 4.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
24.05.1995 р. № 88, помилки в облікових
регістрах за минулий звітний період поточного року виправляються способом
сторно. Внесенням цих даних до облікового
регістру в місяці, в якому виявлено помилку,
ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція
рахунків бухгалтерського обліку. Довідка
про виправлення помилок має містити причину помилки, посилання на документи та
облікові регістри, в яких допущено помилку.
Вона підписується працівником, який склав
довідку, а після її перевірки — головним
бухгалтером.
Не створюючи резерву відпусток у попередні роки, підприємство не збільшувало
витрати, а тому отримувало більший прибуток. Більше того, як зазначалося, економічна
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суть формування резерву відпусток полягає
в тому, щоб рівномірно розподілити витрати
на їх оплату протягом року між звітними
періодами для рівномірного формування собівартості товарів (робіт, послуг) та витрат.
Суми створених забезпечень визнаються
витратами (п. 13 П(С)БО 11) у момент їх
створення.
З другого боку, мета створення забезпечення — відобразити в балансі неминучі
витрати, яких підприємство внаслідок минулих подій може зазнати в майбутньому,
щоб власник як користувач фінансової
звітності орієнтувався в реальному стані
підприємства. У п. 14 П(С)БО 11 сказано, що
забезпечення створюється при виникненні
внаслідок минулих подій зобов’язання,
погашення якого ймовірно призведе до
зменшення ресурсів, що втілюють у собі
економічні вигоди, та його оцінка може
бути розрахунково визначена.
Тому в даному випадку вбачається можливим нарахувати резерв у два етапи: та
частина резерву, що відноситься до звітного
календарного року, відноситься на дебет витрат, куди віднесено витрати на оплату праці
відповідних працівників у кореспонденції
з рахунком 471. Невикористані відпустки
минулих років не відносяться до звітного
періоду, але є зобов’язанням, що призведе до
вибуття активів підприємства в майбутньому,
тому друга частина резерву нараховується
за Дт 44 Кт 471.
Це дасть змогу сформувати на початок
року, з огляду на кількість днів невикористаних відпусток за попередні періоди за
наслідками інвентаризації, майбутні виплати в сумі, як у ході інвентаризації резерву.
У подальшому фактичні витрати на оплату
відпусток відображатимуться класичною
проводкою Дт 471 Кт 661. З урахуванням
щомісячного поточного формування резерву
відпусток це також дасть змогу розподілити
витрати на оплату відпусток рівномірно
протягом року на кшталт створення резерву
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відпусток. Тільки в такий спосіб можна домогтися відображення достовірної оцінки
фінансового стану підприємства.

Як бути із сальдо резерву
відпусток на 01.01.2015 р.
Якщо не звернути уваги на норми п. 24
підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, то в частині
обліку резерву відпусток протягом 2015–
2016 рр. нічого не змінилося. У межах норм
законодавства підприємство може вести
бухгалтерський облік у цій частині так, як і
раніше. І лише якщо воно захоче скористатися
п. 24 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, йому доведеться дещо деталізувати бухгалтерський
облік резерву відпусток. Чому так і як це
зробити, частково розглянуто в журналі
«Заработная плата» № 12/2015, с. 71. Тому
коротко нагадаємо суть питання.
Якщо підприємство в попередні роки
(до 2015 р.) створювало резерв на оплату
відпусток (Дт 23, 91… Кт 471), то воно в
частині відпусток відобразило витрати лише
в бухобліку. У податковому обліку відпускні
включалися до витрат лише за фактом виплати.
Якщо підприємство у 2015 р. виплатить
відпускні за попередні роки, за якими було
створено резерв до 2015 р. (Дт 471 Кт 661),
то у 2015 р. у нього не виникатимуть витрати на суму таких відпускних у бухгалтерському (читай — податковому) обліку.
Пункт 24 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ дає
право скористатися такими витратами в
податковому обліку. Питання лише в тому,
як одночасно відобразити двічі витрати в
бухобліку в частині використання резерву.
Пояснимо на простішому прикладі.
Пропонуємо ще один варіант вирішення
цього питання для підприємств, які нараховують відстрочені податкові активи/
зобов’язання відповідно до вимог П(С)БО 17
«Податок на прибуток».
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ПРИКЛАД 2

Використання резерву відпусток
На підприємстві у 2014 р. працював один працівник, для оплати часу відпустки якого
було сформовано резерв у сумі 5000 грн проводкою Дт 92 Кт 471. Витрати в податковому
обліку в частині резерву не були відображені, бо правила податкового обліку цього не
передбачали.
Правом на відпустку працівник у 2014 р. не скористався. Сальдо резерву відпусток за
даними інвентаризації на 01.01.2015 р. — 5500 грн.
У 2015 р. працівник йде у відпустку. Сума відпускних — 5600 грн. Її нарахування відображаємо:
Дт 471 Кт 661 — 5500 грн — в частині створеного резерву;
Дт 92 Кт 661 — 100 грн — в частині перевищення фактичних витрат над сумою створеного резерву (створюваний у 2015 р. резерв до уваги не беремо).
Для цілей податкового обліку витрати у 2015 р. — 100 грн. А п. 24 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ дає право включити у витрати ще 5500 грн.
Питання: яким чином відобразити в бухобліку витрати в сумі 5500 грн?1
1 У журналі «Заработная плата» № 12/2015, с. 71 для такого «подвійного» відображення витрат одночасно із нарахуванням витрат в частині оплати відпустки (Дт 92 Кт 661) пропонувалося на суму створеного резерву збільшити доходи
за рахунок створеного резерву відпусток (Дт 471 Кт 719). Малося на увазі, що збільшуючи витрати поточного року на
суму витрат, які були сформовані в бухобліку в минулі періоди, ми цим самим «коригуємо» ці витрати. (Прим. ред.)

Для того щоб витрати на оплату відпусток
потрапили у витрати у 2015 р. і зменшували
бухгалтерський прибуток 2015 р. для цілей
оподаткування, слід одночасно з проводкою
Дт 471 Кт 66 (нараховуємо відпускні в сумі
5500 грн) зробити проводку Дт 98 Кт 17 на
суму 990 грн (5500 грн × 18 %) — на суму
використаного відстроченого податкового
активу, що відноситься до зазначеного резерву, який слід було нарахувати минулого
року проводкою Дт 17 Кт 98.

У листі від 22.12.2015 р. № 27433/6/9999-19-02-02-15 ДФСУ роз’яснила, що різниця,
на яку зменшується фінансовий результат
до оподаткування, щодо витрат на оплату
відпусток працівникам та інших виплат,
пов’язаних з оплатою праці, які відшкодовані
після 01.01.2015 р. за рахунок резервів та
забезпечень, сформованих до 01.01.2015 р.,
відображається у рядку 4.2.12 додатка РІ
«Різниці» до рядка 03 РІ декларації з податку
на прибуток підприємства.

Що нового

Скасовано пільгу з ЄСВ
Законом України від 24.12.2015 р. № 909-VIII
виключено абзац перший п. 1 частини першої
ст. 7 Закону про ЄСВ.
Як наслідок, втратили пільгу зі сплати ЄСВ
підприємства суднобудівної промисловості (клас
30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1
розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), які до 2023 р.

звільнялися від сплати ЄСВ на суму оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності,
що здійснюється за рахунок коштів роботодавця,
та допомоги по тимчасовій непрацездатності,
що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ОФИЦИАЛЬНОЕ

МНЕНИЕ

Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 77

Разъясняют специалисты
ПФУ

c. 79

Роз’яснюють фахівці ДФСУ

Роз’яснення із Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу
ДФСУ (ЗІР)

Як оподатковуються ПДФО
перехідні виплати
За якою ставкою ПДФО оподатковуються суми допомоги по тимчасовій
непрацездатності, нарахованої та
виплаченої в січні 2016 р., але за період
2015 р., та суми відпускних, нарахованих
та виплачених у грудні 2015 р., за період
січня 2016 р.?
Відповідно до п. 163.1 ПКУ об’єктом
оподаткування резидента є, зокрема,
загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. До загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді
заробітної плати, нараховані (виплачені)
платнику податку відповідно до умов трудового договору/контракту (пп. 164.2.1 ПКУ).
Згідно з пп. 14.1.48 ПКУ заробітна плата — це основна та додаткова заробітна

плата, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, які виплачуються (надаються)
платнику податку у зв’язку з відносинами
трудового найму.
Оподаткування доходів, зокрема у вигляді
заробітної плати, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат або інших виплат і
винагород, які нараховуються (виплачуються,
надаються) платнику у зв’язку з трудовими
відносинами, починаючи з 01.01.2016 р.
здійснюється за ставкою 18 %. При цьому
згідно з пп. 168.1.1 ПКУ податковий агент,
який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку,
зобов’язаний утримувати податок із суми
такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ.
Якщо платник податку отримує доходи
у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у т. ч.
за час відпустки або перебування платника
податку на лікарняному, то з метою визна-
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чення граничної суми доходу, що дає право
на отримання ПСП, та в інших випадках їх
оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів
їх нарахування (пп. 169.4.1 ПКУ).
При цьому роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого
податку за будь-який період та в будь-яких
випадках для визначення правильності
оподаткування, незалежно від того, чи має
платник податку право на застосування ПСП
(пп. 169.4.3 ПКУ).
Враховуючи викладене, суми допомоги
по тимчасовій непрацездатності, нарахованої та виплаченої в січні 2016 р. за місяці
2015 р., включаються під час перерахунку
до загального оподатковуваного доходу
відповідних податкових періодів (місяців)
2015 р. та оподатковуються за ставками, чинними до 01.01.2016 р., тобто 15 %
та/або 20 %.
Разом з тим суми відпускних, нарахованих та виплачених у грудні 2015 р. за січень
2016 р., відносяться податковим агентом
до загального оподатковуваного доходу
січня та оподатковуються за ставкою 18 %.

Хто нараховує ЄСВ на суму
допомоги по тимчасовій
непрацездатності і допомоги
по вагітності та пологах
У якому розмірі роботодавці нараховують ЄСВ при виплаті допомоги
по тимчасовій непрацездатності
(оплата перших п’яти днів/більше п’яти
днів) та допомоги по вагітності та пологах?
Відповідно до абзацу сьомого п. 1
частини першої ст. 4 Закону про
ЄСВ платниками єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування є роботодавці (страхувальники) — підприємства, установи, організації,
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фізичні особи, які використовують найману
працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу
по тимчасовій непрацездатності (лікарняні),
допомогу по вагітності та пологах (декретні),
допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, зокрема особам, які отримують
допомогу по тимчасовій непрацездатності,
перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу
по вагітності та пологах.
ЄСВ для платників, зазначених у ст. 4
Закону про ЄСВ, встановлюється в розмірі
22 % до визначеної ст. 7 цього Закону бази
нарахування ЄСВ.
Згідно з абзацом другим п. 1 частини
першої ст. 7 Закону про ЄСВ базою нарахування ЄСВ:
• для підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб, військових частин, які використовують найману працю та виплачують
допомогу по тимчасовій непрацездатності,
є сума оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця;
• для органів, які виплачують допомогу
по тимчасовій непрацездатності та допомогу
по вагітності та пологах, є сума допомоги
по тимчасовій непрацездатності (більше
п’яти днів) та сума допомоги по вагітності
та пологах.
Отже, роботодавці — підприємства, установи, організації, фізичні особи, військові
частини та органи, які виплачують суму
допомоги перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок
коштів роботодавця; органи, які виплачують
суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (більше п’яти днів) та суму допомоги
по вагітності та пологах, нараховують ЄСВ
на суму допомоги по тимчасовій непраце
здатності та суму допомоги по вагітності та
пологах у розмірі 22 %.
Підрозділ ЗІР 103.04.01
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№2 (115) февраль 2016

Роз’яснюють фахівці ПФУ

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

Як оподатковується ЄСВ:
перехідні виплати
За якою ставкою у 2016 р. нараховувати ЄCВ на перехідні виплати: за час відпусток, допомоги по
тимчасовій непрацездатності (лікарняні), допомоги по вагітності та пологах
(декретні), які припадають на грудень
2015 р. — січень 2016 р.?
Згідно з частиною другою ст. 9
Закону про ЄСВ і пп. 1 п. 3 розділу IV
Інструкції про порядок нарахування і
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 20.04.2015 р. № 449 (далі — Інструкція
№ 449), ЄСВ нараховується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно
до яких здійснюється нарахування або які
підтверджують нарахування та виплату (доходу), на який нараховується ЄСВ.
Частиною четвертою ст. 9 Закону і пп.
4 п. 1 розділу IV Інструкції № 449 визначено, що нарахування ЄСВ за попередні
періоди (окрім випадків одноразової сплати
особою ЄCВ за попередні періоди згідно з
угодою про добровільну участь у страхуванні) здійснюється виходячи з розміру
ЄCВ, який був чинний на день нарахування
заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄCВ.
Якщо заробітна плата нараховується
за попередній період, зокрема у зв’язку
з уточненням кількості відпрацьованого
часу, виявленням помилок, нараховані суми
включаються в заробітну плату того місяця,

в якому були здійснені нарахування (пп. 3
п. 3 розділу IV Інструкції № 449).
У наведених вище нормах нарахування
ЄСВ за попередні періоди розуміється ситуація, коли в поточному місяці застрахованій
особі донараховується дохід, який помилково
або з інших причин не був нарахований у
попередніх періодах. Це може бути у випадках, коли в поточному місяці нараховуються
лікарняні, такі, що припадають на попередні
місяці, донараховується заробітна плата через
допущені арифметичні помилки або уточнення відпрацьованого працівником часу в
попередні місяці, донараховується індексація
через її ненарахування або неправильне нарахування в попередні місяці, нараховується
премія (винагорода), надбавка, доплата за
попередній місяць (квартал, півріччя, рік).
Отже, з метою правильного визначення
бази нарахування ЄСВ у конкретних місяцях
перехідні відпускні, лікарняні й декретні
необхідно відносити до місяців, за які вони
нараховані (тобто до місяців, на які припадають календарні дні оплачуваної відпустки,
тимчасової непрацездатності та відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами). Відповідно,
після віднесення перехідних виплат до місяців, за які вони нараховані, при нарахуванні
ЄСВ на такі виплати застосовується максимальна величина бази нарахування ЄСВ,
чинна в таких місяцях.
Аналогічний принцип застосовується і
в разі відображення перехідних виплат в
таблиці 6 звітності з ЄСВ, яка призначена
для формування страхувальником у розрізі
кожної застрахованої особи відомостей про
суми нарахованої йому заробітної плати
(доходу) у звітному місяці.
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Нагадаємо, що згідно з п. 9 розділу IV
Порядку формування і подання страхувальниками звіту відносно сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435),
у таблиці 6 звітності з ЄСВ суми, нараховані за дні щорічної й додаткової відпустки,
включаються в реквізит 17 «Загальна сума
нарахованої заробітної плати/доходу (усього
з початку звітного місяця)» з відображенням
відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на день відпустки цього місяця, з кодом
типу нарахування 10. Суми, що припадають
на дні відпустки наступних місяців, включаються в поле наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком
з кодом типу нарахування 10.
Перехідні лікарняні й декретні відображаються в окремих рядках з кодами категорій
застрахованої особи, визначеними в додатку 2
до Порядку № 435, в полі відповідного місяця
тільки в сумі, що припадає на цей місяць.
На одну застраховану особу допускається
декілька записів у таблиці 6 звітності з ЄСВ,
якщо впродовж одного звітного періоду (місяця) застрахованій особі були нараховані
виплати, в яких відрізняються база нарахування ЄСВ і розміри ставок ЄСВ, а також
якщо нарахування здійснювалися за поточні
й майбутні (відпускні, декретні), за минулі
періоди (лікарняні, декретні, нарахування
сум заробітної плати (доходу) за виконану
роботу (надані послуги), термін виконання
яких перевищує календарний місяць, а також
за відпрацьований час після звільнення з
роботи або згідно з рішенням суду — середня заробітна плата за вимушений прогул).
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Враховуючи вищевикладене і нововведення в сплаті ЄСВ з 01.01.2016 р., можна
зробити такі висновки:
• якщо працівникові в грудні (листопаді)
2015 р. нараховані й виплачені відпускні за
відпустку, яка припадає на грудень (листопад) 2015 р. і січень (лютий) 2016 р., і з усієї
суми відпускних сплачено ЄСВ у порядку
і за ставками, що були чинні в 2015 р., то
перерахунок ЄСВ, сплаченого з відпускних,
що припадають на січень (лютий) 2016 р.,
не здійснюється, а у звітності за січень (лютий) 2016 р. коригування сплаченого ЄСВ
не виконується;
• якщо працівниці в грудні (листопаді)
2015 р. нараховані й виплачені декретні
за час відпустки, яка припадає, у т. ч. на
місяці 2016 р., з усієї суми таких декретних
сплачено ЄСВ в порядку і за ставками, що
були чинні в 2015 р., то перерахунок ЄСВ,
сплаченого з декретних, що припадають на
місяці 2016 р., не здійснюється, а у звітності
з ЄСВ за місяці 2016 р. коригування сплаченого ЄСВ не виконується;
• якщо працівникові в січні 2016 р. нараховуються лікарняні за період тимчасової
непрацездатності, яка припадає на грудень
(листопад) 2015 р. і січень (лютий) 2016 р.,
то на такі лікарняні ЄСВ нараховується за
ставкою, встановленою в 2016 р. (22 %),
ЄСВ не утримується. Перехідні лікарняні
розподіляються за місяцями, за які вони
нараховані, з метою порівняння сумарного
доходу в таких місяцях з максимальною
величиною бази нарахування ЄСВ. Кінцеве
оподаткування ЄСВ перехідних лікарняних
здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ в місяцях, за
які виплачуються лікарняні.

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Реорганизация и ликвидация
предприятия:
выплаты за счет средств
c. 81
ФСС по ВПТ

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

Реорганізація

та ліквідація
підприємства:
виплати за рахунок
коштів ФСС з ТВП

За нестабільної фінансово-економічної ситуації, що має
місце в Україні протягом вже тривалого часу, роботодавці —
юридичні особи та підприємці, які використовують найману
працю, нерідко змушені скорочувати чисельність та/або
штат персоналу, проводити реорганізацію виробництва чи
як крайній захід — припиняти свою діяльність. Тому виникла
необхідність розглянути порядок надання матеріального
забезпечення працівникам у таких випадках
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Виплата матеріального
забезпечення в разі реорганізації
Відповідно до ст. 104 ЦКУ юридична особа
має право припинити свою діяльність, передавши все своє майно, права та обов’язки
іншій юридичній особі — правонаступнику
внаслідок реорганізації (через злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.
Частиною четвертою ст. 36 КЗпП передбачено, що в разі зміни власника підприємства,
а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення)
дія трудового договору працівника продов
жується. Припинення трудового договору з
ініціативи роботодавця можливе лише в разі
змін в організації виробництва і праці, у т. ч.
ліквідації, реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання підприємства, установи,
організації, скорочення чисельності або штату
працівників (п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП).
Перед підприємствами, створеними в результаті реорганізації, які є правонаступниками ліквідованих, постає безліч проблем,
серед яких не останнє місце займає питання
застосування законодавства у сфері соціального страхування щодо надання матеріального забезпечення працівникам.
Статтею 30 Закону України «Про загально
обов’язкове державне соціальне страхування»
від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105) передбачено, що матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності застрахованим особам, які
працюють на умовах трудового договору
(контракту), призначаються та надаються
за основним місцем роботи (крім допомоги
по тимчасовій непрацездатності (включаючи
догляд за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основ
ним місцем роботи та за сумісництвом).
Відповідно до ст. 19 Закону № 1105 право
на матеріальне забезпечення за рахунок
коштів Фонду соціального страхування з
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До уваги
Трудове законодавство не допускає звільнення працівника в період
його хвороби з ініціативи роботодавця, крім п. 5 ст. 40 КЗпП (нез’явлення
на роботу протягом більш як чотирьох
місяців поспіль внаслідок тимчасової
непрацездатності)1. Разом з тим якщо
працівник у період хвороби хоче
звільнитися за власним бажанням,
роботодавець не може йому відмовити, оскільки трудове законодавство
не встановлює жодних обмежень
у цьому випадку.

тимчасової втрати працездатності (далі —
ФСС з ТВП) виникає з настанням страхового
випадку в період роботи (включаючи й час
випробування та день звільнення).
Нагадаємо, що перші п’ять днів тимчасової
непрацездатності оплачуються за рахунок
коштів роботодавця, а починаючи з шостого
дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення
інвалідності незалежно від звільнення
застрахованої особи в період втрати праце
здатності — ФСС з ТВП у порядку та розмірах,
встановлених законодавством (частина
друга ст. 22 Закону № 1105). Допомога має
бути виплачена за основним місцем роботи
працівника, а також за сумісництвом, якщо
особа працює на двох (або декількох) підприємствах.
Складніша ситуація, коли звільнення
працівника відбувається у зв’язку з реорганізацією підприємства.
Наприклад, нове підприємство створено
шляхом реорганізації діючого з виділенням його частини або структурної одиниці,
1 Про особливості звільнення з такої підстави див.
журнал «Заработная плата» № 7/2015, с. 41. (Прим. ред.)
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а «старе», з якого проведено виділення,
не припинило своєї діяльності. Одночасно з
реорганізацією перерозподіляються трудові
кадри. Якщо новоствореному підприємству
передається структурний підрозділ, який
раніше входив до складу іншого підприємства, то працівники цього підрозділу мають
бути переведені на роботу до нового підприємства. Таке переведення може відбутися
за згодою працівника на підставі п. 5 ст. 36
КЗпП, тобто фактично працівник звільняється у зв’язку з переведенням на інше підприємство. У такому випадку за страховим
випадком, який настав у період його роботи
до реорганізації, він має право на отримання
допомоги по тимчасовій непрацездатності
в повному обсязі. Матеріальне забезпечення
виплачується попереднім роботодавцем,
навіть якщо тимчасова непрацездатність
триває після реорганізації.
Страхові випадки, що настали після реорганізації (тобто на новому місці роботи, після
належного оформлення/переоформлення
трудових відносин), мають оплачуватися
на новому місці роботи. Але розрахунковим
періодом для обчислення середньої заробітної плати буде період, упродовж якого
працівник встиг пропрацювати на новому
місці роботи після реорганізації. Оскільки
відповідно до п. 25 Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266), розрахунковим
періодом, за який обраховується середня
заробітна плата, є період роботи за останнім
місцем роботи перед настанням страхового випадку. Період, коли застрахована
особа працювала на попередньому місці
роботи, в розрахунковий період не враховується, у т. ч. у разі переведення згідно з п. 5
ст. 36 КЗпП (лист ФСС з ТВП від 21.04.2010 р.
№ 04–29–794).
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До уваги
У разі переведення працівника
на нижчеоплачувану посаду йому
проводиться доплата до середнього
заробітку відповідно до ст. 114 КЗпП.

Отже, якщо працівник перейшов на нове
місце роботи шляхом звільнення у зв’язку з
переведенням на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП,
то розрахунковим періодом для обчислення
допомоги за страховим випадком, що настав
після реорганізації, вважатиметься тільки
період роботи з моменту реорганізації.
Якщо ж у ході реорганізації підприємства скорочення чисельності та/або штату
працівників не проводилось (у разі злиття,
приєднання, поділу, виділення підприємств,
установ без скорочення штату), дія трудових
договорів продовжується. У такому випадку
до трудових книжок працівників вноситься
запис, що, наприклад, ТОВ «Бісектриса» реорганізовано в ПАТ «Медіана» (п. 2.15 Інструкції
про трудові книжки). У розрахунковий період
для обчислення допомоги включатиметься й
період роботи застрахованої особи до реорганізації підприємства, оскільки фактично
відбулося перетворення (лист Мінпраці від
30.04.2010 р. № 129/18/99–10).
За обставин, наведених у прикладі (с. 84),
виникають такі запитання, відповіді на які
подаємо далі.
Якщо працівник звільняється за переведення в ході реорганізації (варіант 1), чи правильно в продовженні
листка непрацездатності вказувати нового
роботодавця?
Так, у листку непрацездатності, відкритому після реорганізації, зазначається назва філії «Меркурій» —
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Порядок заповнення та оплати листків непрацездатності
в разі реорганізації підприємства
ПАТ «Сонячна система» мало вісім відокремлених підрозділів (філій), які самостійно
нараховували та виплачували заробітну плату своїм працівникам.
Власниками прийнято рішення про проведення реорганізації ПАТ:
— філія «Плутон» приєднується до філії «Меркурій». Філія «Меркурій» є правонаступником філії «Плутон»;
— філію «Плутон» припинено, її працівники звільнені за переведенням згідно з п. 5
ст. 36 КЗпП з 11.01.2016 р. і прийняті на роботу до філії «Меркурій» з 12.01.2016 р.
Варіант 1. Один з працівників філії «Плутон» вже довгий час хворіє, але згоден
на звільнення за переведенням.
Цей працівник 14.01.2016 р. надав черговий листок непрацездатності (продовження
попереднього листка від 18.12.2015 р.), в якому як місце роботи застрахованої особи вказано філію «Плутон» ПАТ «Сонячна система», період непрацездатності — з 28.12.2015 р.
по 11.01.2016 р. (це період його трудових відносин з філією «Плутон»).
Наступний листок непрацездатності (продовження) цьому працівнику видано
з 12.01.2016 р. як працівнику філії «Меркурій».
Варіант 2. Інший працівник філії «Плутон» також протягом тривалого часу хворіє. Але
він не згоден на звільнення за переведенням, тому був попереджений про звільнення
у зв’язку з реорганізацією ПАТ «Сонячна система». 22.01.2016 р. він надав до філії
«Меркурій» листок непрацездатності, в якому як місце роботи застрахованої особи вказано філію «Плутон» ПАТ «Сонячна система».

нового роботодавця. Якщо застрахована
особа продовжує хворіти під час реорганізації
підприємства, то надаючи матеріальне забезпечення виправляти назву роботодавця
у листках непрацездатності не потрібно.
Тобто якщо страховий випадок настав під
час роботи на філії «Плутон» і триває після
її приєднання до «Меркурія», то в листку
непрацездатності вказується «Плутон».
Як філія «Меркурій» як правонаступник філії «Плутон» має обчислити матеріальне забезпечення
за листком непрацездатності за період
хвороби:
• з 28.12.2015 р. по 11.01.2016 р., в якому місцем роботи вказано філію «Плутон»;
• з 12.01.2016 р., в якому місцем роботи
вказано філію «Меркурій»?

Оскільки це один страховий випадок (продовження листка непраце
здатості), то середньоденна заробітна
плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та ж сама, що й була
обчислена для оплати первинного листка
непрацездатності від 18.12.2015 р., згідно
з інформацією, наданою філією «Плутон».
Чи правомірно філії «Меркурій»
приймати до оплати у звільненого
з «Плутона» працівника листок непрацездатності, у т. ч. з огляду на те, що
роботодавцем зазначена філія «Плутон»?
Так, правомірно. Оскільки філія
«Меркурій» є правонаступником
філії «Плутон», то незважаючи на те
що працівник відмовився від переведення
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(звільнений), листок непрацездатності має
оплатити «Меркурій».

Виплата матеріального
забезпечення в разі ліквідації
Особливості припинення трудових
відносин
Частиною першою ст. 110 ЦКУ передбачено, що припинення діяльності суб’єкта
господарювання здійснюється шляхом його
ліквідації за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це
установчими документами, у т. ч. у зв’язку із
закінченням строку, на який було створено
До уваги
Існують обмеження щодо звільнення окремих категорій працівників, установлені ст. 184, 186(1) КЗпП.
Не підлягають звільненню: вагітні
жінки; жінки, які мають дітей віком
до трьох років (до шести років —
у випадках, передбачених частиною
шостою ст. 179 КЗпП); одинокі матері
за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда; батьки, які
виховують дітей без матері (у т. ч.
у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі); опікуни
(піклувальники), прийомні батьки.
Звільнення таких працівників можливе лише у випадку повної ліквідації
підприємства, установи, але за умови
обов’язкового їх працевлаштування2.

2 Слід визнати, що дієвого механізму працевлаштування
таких осіб немає. Не може директор одного підприємства
змусити директора іншого підприємства прийняти когось
на роботу. Це питання ми розглядатимемо в одному з наступних номерів нашого журналу. (Прим. ред.)

юридичну особу, досягненням мети, для
якої її створено, а також в інших випадках,
передбачених установчими документами;
за рішенням суду про ліквідацію юридичної
особи через допущені в ході її створення порушення, які не можна усунути, та в інших
випадках, установлених законом.
У разі ліквідації всі працівники підлягають звільненню. Заборона звільнення
працівника в період його тимчасової непрацездатності не поширюється на випадок
повної ліквідації підприємства, установи,
організації.
Після створення комісії з проведення
ліквідації їй доручають здійснити заходи,
пов’язані з ліквідацією підприємства, у т. ч.
з можливого подальшого працевлаштування
звільнених працівників.
Частиною шостою ст. 107 ЦКУ передбачено, що якщо правонаступниками юридичної особи є декілька юридичних осіб,
і точно визначити правонаступника щодо
конкретних обов’язків юридичної особи,
що припинилася, неможливо, юридичні
особи — правонаступники несуть солідарну
відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася. Учасники
(засновники) припиненої юридичної особи,
які відповідно до закону або установчих документів відповідали за її зобов’язаннями,
відповідають за зобов’язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення юридичної особи, у такому самому
обсязі, якщо більший обсяг відповідальності
учасників (засновників) за зобов’язаннями
правонаступників не встановлено законом
або їх установчими документами.
Відповідно до частини першої ст. 49(2) КЗпП
про наступне вивільнення працівників слід
персонально попередити не пізніше ніж
за два місяці в письмовій формі. У попередженні зазначають конкретну дату звільнення.
Якщо працівник після попередження про
звільнення не бажає працювати два місяці,
його можна звільнити до закінчення зазна-
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ченого терміну за його заявою — це не буде
порушенням законодавства про працю.
Працівник засвідчує підписом факт свого
ознайомлення з попередженням і зазначає
дату проведення ознайомлення. Відмову
від підписання попередження про наступне
звільнення оформляють актом за підписом
трьох і більше осіб, в якому зазначають всі
обставини відмови працівника, а також те,
що працівникові роз’яснено наслідки п. 1
ст. 40, ст. 49(2) КЗпП. Дата відліку двох місяців починається не з дня видання наказу, а з
дня попередження конкретної особи про її
звільнення.
У разі ліквідації підприємства правила п. 1
ст. 40 КЗпП можуть застосовуватись і в тих випадках, коли після припинення його діяльності
одночасно утворюється нове підприємство.
У цих випадках працівник не вправі вимагати
поновлення його на роботі на новоутвореному
підприємстві, якщо він не був переведений
туди в установленому порядку.
Працівники, тимчасова непрацездатність
яких настала після вручення попередження
і закінчилася до збігу строку попередження,
не можуть розраховувати на продовження
строку попередження на кількість днів тимчасової непрацездатності, оскільки чинним
законодавством не передбачено вилучення
із строку попередження працівника про
наступне звільнення часу перебування його
у відпустці або тимчасової непрацездатності.
Зверніть увагу, що в разі ліквідації підприємства звільненню підлягають усі працівники, зокрема і в період тимчасової непраце
здатності, а також у період перебування їх
у відпустці (частина четверта ст. 40 КЗпП).
Попередньої згоди виборного органу профспілки (профспілкового представника) для
звільнення з цих підстав не потрібно (частина
перша ст. 43(1) КЗпП).
У разі ліквідації (реорганізації) підприємства матеріальне забезпечення за страховими випадками, які настали до його ліквідації
(реорганізації), виплачується застрахова-
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ним особам їх правонаступником, а в разі
відсутності правонаступника — робочим
органом ФСС з ТВП за місцем обліку ліквідованого підприємства як страхувальника.

Призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах
Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП застрахованим
особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення
підприємницької діяльності фізичної особи —
підприємця, що має найманих працівників,
затверджено постановою правління ФСС з ТВП
від 03.04.2012 р. № 16 (далі — Порядок № 16).
Цей Порядок визначає умови надання ФСС
з ТВП матеріального забезпечення застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації)
підприємства, установи, організації та відсутності правонаступника за страховими
випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), у період роботи застрахованих
осіб відповідно до абзацу другого частини
першої ст. 30 Закону № 1105.
Матеріальне забезпечення застрахованим
особам (або одержувачам допомоги) призначається та виплачується робочими органами
ФСС з ТВП за місцем обліку ліквідованого
підприємства, установи, організації як страхувальника на підставі наказу керівника
робочого органу ФСС з ТВП.
Підставами для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності, по вагітності
та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Для отримання
матеріального забезпечення по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах
застрахована особа подає до робочого органу
ФСС з ТВП такі документи:
• заяву довільної форми про надання
матеріального забезпечення із зазначенням
реквізитів банківської установи та номера
поточного рахунку;
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• листок непрацездатності;
• реєстраційний номер облікової картки
платника податків (якщо особа відмовилася
від нього — серію та номер паспорта);
• копію трудової книжки;
• копію 1–4, 11–16 сторінок паспорта;
• довідку з архіву про нараховану зарплату за відповідний розрахунковий період
(помісячно) із зазначенням видів виплат та
кількості відпрацьованих днів, засвідчену
в установленому порядку;
• у разі потреби, для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 % середньої зарплати, застрахована особа
подає копії посвідчень або інші документи,
які підтверджують право на пільгу;
• у разі необхідності підтвердження страхового стажу застрахованої особи — інформацію про сплачені суми ЄСВ, отриману
відповідно до Закону про ЄСВ;
• у разі потреби — копію свідоцтва про
народження дитини (для встановлення віку
дитини при оплаті листка непрацездатності
по догляду за хворою дитиною).

Призначення допомоги
на поховання
Допомога на поховання застрахованої особи призначається члену її сім’ї або особі, яка
здійснила поховання, на підставі свідоцтва
про смерть, виданого органом державної
реєстрації актів цивільного стану, та витягу
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (у разі реєстрації смерті
виконавчим органом сільської, селищної,
міської ради — довідки). Допомога на поховання застрахованої особи або члена її
сім’ї надається юридичній або фізичній особі,
яка здійснила поховання, також на підставі
документів, що підтверджують здійснення
одержувачами допомоги такого поховання.
Для отримання допомоги на поховання
одержувач допомоги (або застрахована особа
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в разі смерті члена її сім’ї) подає до робочого
органу ФСС з ТВП ще й такі документи:
• заяву в довільній формі про надання
допомоги із зазначенням реквізитів банківської установи та номера поточного рахунку;
• реєстраційний номер облікової картки
платника податків (якщо особа відмовилася
від нього — серію та номер паспорта);
• копію 1–4, 11–16 сторінок паспорта;
• довідку житлово-експлуатаційної або
іншої організації з місця реєстрації або довідку органу місцевого самоврядування, що
засвідчує перебування на утриманні застрахованої особи члена її сім’ї (за відсутності
такого документа і в разі неможливості його
одержання факт перебування на утриманні
може встановлюватись рішенням суду) —
у разі смерті члена сім’ї застрахованої особи,
який перебував на її утриманні;
• довідку з місця навчання — у разі смерті
члена сім’ї до 23 років, який навчався у середньому професійно-технічному закладі
або виші з денною формою навчання.
У разі неможливості надання оригіналу
трудової книжки надається завірена роботодавцем виписка з трудової книжки.
Якщо застрахована особа у розрахунковому періоді не мала заробітку внаслідок
тимчасової непрацездатності, перебування
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами
або для догляду за дитиною, крім довідки про
заробітну плату надаються: копії наказів про
надання відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами, відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного чи шестирічного віку, довідки із зазначенням розміру
тарифної ставки (посадового окладу) на момент настання страхового випадку, а також
копії листків непрацездатності (за наявності).
Робочі органи ФСС з ТВП протягом 10 днів
з дня отримання документів призначають
матеріальне забезпечення та перераховують
його протягом 10 днів з дня призначення
на поточний рахунок застрахованої особи
(одержувача допомоги).
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Перечень материалов, опубликованных в журнале «Заработная плата» в 2015 году
Ответы на вопросы
(по рубрикам)
Вопрос

Журнал
№

с.

Оплата отпуска, который прерывает отпуск по уходу за ребенком

1

14

Компенсация за неиспользованный отпуск на новом предприятии

1

15

Редакционная телефонная линия «Вопрос — ответ»
Отпуска

Продлевать ли «чернобыльский» отпуск

2

22

Расчет отпускных, если в одном из месяцев расчетного периода не было выплат

3

15

Зачисление в стаж работы времени отпуска по уходу за ребенком

4

10

Удержание отпускных при увольнении по переводу

4

12

Дополнительный отпуск буфетчику больницы

4

12

Кто имеет право на дополнительный социальный отпуск

4

13

Предоставление отпусков без сохранения зарплаты одного за другим

4

15

Компенсация за неиспользованные дни отпуска при увольнении по соглашению сторон

5

7

Учет годовой премии при расчете компенсации за неиспользованный отпуск

4

19

Дополнительный социальный отпуск женщине, имеющей ребенка под опекой

4

21

Как рассчитать количество дней отпуска, если отработано менее шести месяцев

5

8

Продлевается ли учебный отпуск на праздничные и нерабочие дни

5

9

Отпуск учителю, принятому на работу в середине учебного года

6

8

Указание количества дней неиспользованного отпуска в приказе об увольнении

6

12

Предоставление отпуска за вредные условия труда, если профессии нет в Списке

7

10

Оплата проезда к месту учебы

7

19

Учет индексации для исчисления средней зарплаты

7

20

Дополнительный социальный отпуск одинокой матери

7

21

Социальный отпуск после отпуска по уходу за ребенком

7

24

Образец заявления о предоставлении дополнительного отпуска

7

25

Компенсация за 100 дней неиспользованного отпуска

8

13

Дополнительный социальный отпуск разведенной женщине, воспитывающей ребенка

8

14

Как отражать в ф. № 1ДФ переходные отпускные, приходящиеся на два квартала

9

7

Предоставление отпуска при неполном рабочем времени

9

14

Предоставление дополнительного отпуска матери, имеющей детей

9

14

Непредоставление отпуска после 11 месяцев работы

10

8

Отпуск воину-интернационалисту

10

12

Оплата учебного отпуска

10

13

Как заполнить таблицу 5 на работницу, вышедшую из отпуска по уходу за ребенком

10

17
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Вопрос

Журнал
№

с.

Регистрация в «собесе»

10

17

Отпуск за ненормированный рабочий день

10

18

Отпуск за работу с компьютером

10

21

Отпуск по уходу за больным

10

24

Начало отпуска в выходной

10

26

Период мобилизации в расчете отпускных

11

7

Деление отпуска без сохранения заработной платы на части

11

9

Учет сумм компенсации за неиспользованный отпуск

12

18

Предоставление отпуска за будущий период

12

19

Включать ли в расчетный период месяц приема на работу не с первого числа

1

10

Расчет средней зарплаты, если в расчетном периоде было сторнирование зарплаты

1

12

Сроки выплаты Фондом соцстраха «больничных» работнику

3

15

Компенсация за отпуск работнику, который не работал с 1 до 1 числа

3

20

Учет средней зарплаты за время командировки для оплаты больничного

4

11

Как рассчитать среднюю заработную плату для оплаты больничного

4

11

Временная нетрудоспособность, пособие по беременности и родам

Исчисление больничных, если в расчетном периоде не было заработка

6

12

Исчисление «декретных», если в расчетном периоде различные графики работы

6

13

Исчисление больничных работникам, вернувшимся с АТО

6

15

Исчисление больничных, если установлена неполная рабочая неделя

6

15

Оплата листка нетрудоспособности надомнику

7

11

Как оформить «декретный» отпуск

7

12

Учет для оплаты больничных выплат, не облагающихся НДФЛ

7

14

Расчет больничного по беременности и родам

7

20

Применяется ли НСЛ к сумме пособия по временной нетрудоспособности

10

15

Арест спецсчета 2604

10

23

«Декретный» отпуск предпринимателя

10

24

Оплата листка нетрудоспособности

10

24

Продление листка нетрудоспособности по беременности и родам

11

7

Корректировка, если листок нетрудоспособности был предоставлен с опозданием

12

16

Что изменилось во взимании военного сбора в 2015 г.

2

18

Уменьшать ли базу военного сбора на сумму ЕСВ

2

19

Куда уплачивать НДФЛ и ВC при покупке автомобиля у физлица

8

9

ВC из средней заработной платы демобилизованного работника

8

14

Военный сбор
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Вопрос

Журнал
№

с.

Как уплачивать ЕСВ, если работник часть месяца находился в отпуске

2

19

Как уплачивать ЕСВ, если работник уволился и зарплата меньше минимальной

2

20

Нужно ли уплачивать ЕСВ с минимальной зарплаты, если работник не получал дохода

2

20

Как облагать ЕСВ переходные отпускные

2

20

Как облагать ЕСВ переходные больничные

2

21

В каком размере выплачивать пособие в связи с рождением ребенка

2

21

Добровольная уплата ЕСВ

3

14

Отражение в отчетности по ЕСВ перевода работника

3

17

Начисление ЕСВ работнику, привлеченному к общественным работам

4

16

ЕСВ с премии, работнице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком

5

9

Налогообложение расходов на добровольное медстрахование работников

5

13

Налогообложение ЕСВ единоразового пособия при выходе на пенсию

5

14

Доначисление ЕСВ с минимальной зарплаты

7

22

Начисление ЕСВ на пособие по беременности и родам

7

23

Как уплачивать ЕСВ, если директор является еще и предпринимателем

10

17

Заполнение таблицы 5 на работницу, вышедшую из отпуска по уходу за ребенком

10

17

Применение понижающего коэффициента

10

22

Доначисления к минимальной заработной плате и понижающий коэффициент

11

6

Налогообложение ЕСВ дополнительных благ

12

8

Налогообложение ЕСВ страховых премий в пользу работников

12

11

Налогообложение стоимости перевозки работников

12

11

Как часто подавать заявление на применение НСЛ

4

15

Уплата НДФЛ за структурное подразделение

5

6

Налогообложение расходов на добровольное медстрахование работников

5

13

Налогообложение новой спецодежды

7

17

Куда уплачивать НДФЛ и ВC при покупке автомобиля у физлица

8

9

ЕСВ

НДФЛ

Срок уплаты НДФЛ в случае начисления дивидендов физическим лицам

8

9

Как отражать в ф. № 1ДФ переходные отпускные, приходящиеся на два квартала

9

7

Штрафы за непредставление ф. № 1ДФ

9

10

Применяется ли НСЛ к сумме пособия по временной нетрудоспособности

10

15

Налогообложение стоимости перевозки работников

12

11

Оплата стоимости семинаров

12

14

«Сворачивание» доходов в ф. № 1ДФ

12

14

Отражение излишних отпускных в ф. № 1ДФ

12

15

Перерасчет зарплаты работнику, уволенному 30 сентября

12

15
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Можно ли сократить мобилизованного работника

4

17

Выплата средней зарплаты мобилизованному, если изменен график работы

4

18

Ответственность за нарушение прав мобилизованных работников

4

19

Гарантии для работников, вступающих в добровольческие батальоны

5

11

Оплата больничного в первый день демобилизации

5

15

Подтверждение статуса участника боевых действий и плата за детсад

6

6

Взимание алиментов из среднего заработка мобилизованного работника

6

9

Компенсация средней зарплаты «контрактнику»

6

13

Документы для получения компенсации средней зарплаты мобилизованных

6

14

Исчисление больничных работникам, вернувшимся с АТО

6

15

Удержание алиментов из среднего заработка мобилизованного работника

7

25

Демобилизованному работнику установлена инвалидность

8

10

Сроки выплаты средней зарплаты мобилизованному работнику

8

10

Размер пособия по временной нетрудоспособности участнику боевых действий

8

11

Взыскание долга с выплат по больничному листу

8

11

Зачисление в спецстаж времени мобилизации

8

12

ВC из средней заработной платы демобилизованного работника

8

14

Выплата от соцстраха пособия на погребение мобилизованного работника

9

9

Ответственность за незаконное увольнение без вести пропавшего работника

9

9

Компенсация среднего заработка мобилизованного

9

12

Компенсация среднего заработка мобилизованного работника

10

25

Временная нетрудоспособность демобилизованного работника

11

6

Период мобилизации в расчете отпускных

11

7

Запись в военном билете демобилизованного

11

9

Увольнение работника, призванного на срочную службу

11

10

Может ли демобилизованный работник уйти в отпуск

12

17

Увольнение в связи с установлением работнику инвалидности

1

8

Увольнение в связи с окончанием срочного договора

1

9

Оформление и хранение трудовой книжки аспиранта

1

13

Учет «тринадцатой» зарплаты для расчета выходного пособия

2

21

Можно ли уволить одинокую мать, если предприятие не осуществляет деятельность

3

12

Заполнение трудовой книжки, если работник предоставил ее после принятия на работу

3

13

Права и действия работников при реорганизации предприятий

4

14

Возможно ли увольнение во время отпуска

4

16

Когда можно уволить работника за длительные неявки на работу

4

22

Расчеты с (де)мобилизованными работниками

Прием и увольнение работников

91

92
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Характер и условия работы, на которую может быть трудоустроен инвалид

5

10

Полномочия главы сельсовета

5

11

Название должности для назначения льготной пенсии

5

12

Исчисление выходного пособия при увольнении по сокращению

5

13

Дата восстановления работника на работе

6

11

Обязан ли работник отработать двухнедельный срок, пока ему подыщут замену

7

11

Считается ли нарушением отсутствие заявления о приеме на работу

7

14

Увольнение по п. 5 ст. 40 КЗоТа

7

15

Льготы для молодых специалистов

7

17

Хранение трудовых книжек и их учет предпринимателем

7

21

Досрочное расторжение трудового договора

7

23

Приказ о приеме на работу в случае заключения трудового договора

8

7

Уведомление о принятии работника на работу по совместительству

8

8

Перечисление «излишних» средств на карту уволенного работника

8

8

Уведомление о приеме на работу по договору ГПХ

8

13

Увольнение работника по срочному договору

8

15

Можно ли принять на работу без регистрации места жительства в паспорте

9

7

Доначисления заработной платы после увольнения

9

8

Отзыв заявления на увольнение

9

13

Предоставление документов при приеме на работу

9

13

Увольнение из-за недостаточности уровня образования

10

10

Отмена уведомления о принятии на работу

10

13

Увольнение работницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком

10

16

Оформление дубликата трудовой книжки

10

18

Расторжение срочного трудового договора

10

19

Сокращение на «декретной» должности

10

21

Использование цифровой подписи

10

23

Уведомление о принятии работника

10

25

Продление испытательного срока

10

26

Есть ли перечень болезней, по которым нельзя увольнять с работы

11

11

Можно ли снова уволить работника в связи с выходом на пенсию

11

12

Как отозвать уведомление, если работник не вышел на работу

11

14

Увольнение работников в связи с изменением собственника

12

12

Расчеты при увольнении

12

13

Направление в командировку в выходной

3

16

Налогообложение расходов на билеты и визу для загранкомандировки

6

8

Командировки
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Начисление премии за время командировки

7

24

Отказ от командировки

10

9

Расходы на командировку компенсирует принимающая сторона

12

9

Документальное оформление командировки членов наблюдательного совета

12

17

Изменение размера суточных

12

19

Как возместить волонтеру расходы на доставку помощи бойцам в зону АТО

3

10

Льготы и трудовые гарантии для одинокого отца

3

11

Предоставление донору дней отдыха

5

12

Отражение в бухучете среднего заработка донора

6

10

Сдача донорской крови в связи с беременностью жены

7

19

Имеет ли право руководитель устанавливать неоплачиваемые выходные

9

6

Материальная помощь на свадьбу

11

9

Что делать, если работник отказывается подписывать должностную инструкцию

1

11

Как оплачивать выполнение обязанностей временно отсутствующего работника

3

12

Продление срока предупреждения об изменении существенных условий труда

3

13

Право работника на получение справки от предприятия

3

14

Выплата заработной платы на личную платежную карту работника

3

16

Как взимать алименты в случае изменения их размера по решению суда

3

18

Выплата премии после увольнения работника и назначение пенсии

3

19

Привлечение к работе в выходной

4

13

Сокращение работы в предвыходной день

4

20

Изменение педагогической нагрузки в течение учебного года

4

20

Ответственность работников за драку с повреждением имущества предприятия

4

23

Могут ли положения колдоговора распространяться только на членов профсоюза

5

7

Почасовая оплата труда для педагогов

5

8

Получение зарплаты через банк, избранный работодателем

5

14

Удержания из зарплаты средств для возмещения причиненного ущерба

6

7

Доплата за классность водителям за работу в праздничные и нерабочие дни

6

14

Сфера заключения коллективного договора

6

16

Средняя зарплата при разных режимах работы

6

17

Ответственность за выплату зарплаты ниже минимальной

7

13

Сколько должностей может совмещать работник

7

18

Лишение премии без объяснений

7

18

Выход на работу матери малолетнего ребенка

7

19

Работа в выходные руководителя

7

22

Материальное и социальное обеспечение

Организация и оплата труда

93

94
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Подпись директора в расчетно-платежной ведомости

7

23

Несвоевременный расчет с работником

9

11

Исполнение обязанностей директора без оплаты

9

11

Надбавка за разъездной характер работы к средней заработной плате

9

12

Помощь на оздоровление

9

14

Согласование выговора с профсоюзом

10

9

Введение неполного рабочего времени

10

10

Снятие дисциплинарного взыскания

10

10

Премия в течение срока испытания

10

11

Может ли руководитель подписывать документы во время своего отсутствия

10

14

Надбавка водителю за классность

11

8

Повышение размера минимальной заработной платы

11

8

Право на подписание приказов

11

10

Для каких работников нужно разрабатывать должностные инструкции

11

12

Должен ли внешний совместитель получать по основному месту полный оклад

11

13

Установление разных режимов работы

12

10

Оплата праздничных дней

12

10

Избежание индексации

12

12

Представление отчета о средней зарплате

12

19

Имеет ли право на НСЛ студент, который учится и работает на 0,5 ставки

1

79

Право на НСЛ у налогоплательщика — отца троих детей

1

80

Уплачивать ли ЕСВ при выплате зарплаты за первую половину месяца

1

80

Подавать ли декларацию, если есть два источника доходов

1

81

Налогообложение проездных билетов

1

81

Разъясняют специалисты ГФСУ

Взимание ВС с некоторых видов доходов

3

79

Является ли работающим пенсионер, находящийся на учете в Центре занятости

5

91

Как округлять военный сбор в ф. № 1ДФ

6

58

Как заполнять показатель «Работало по трудовому договору» ф. № 1ДФ

6

58

Как отразить военный сбор за 2014 г. в ф. № 1ДФ

6

59

Какой доход указывать в строке «Военный сбор» в ф. № 1ДФ

6

59

Как заполнять графы 3 и 4 в строке «Военный сбор» в ф. № 1ДФ

6

59

Налогообложение ВС доходов, начисленных в 2014 г.

6

61

Удержание налога на доходы нерезидента

7

89

Налогообложение премий, начисленных за предыдущий период

7

90

Предоставление НСЛ в месяце увольнения

7

90

Понижающий коэффициент по ЕСВ и переходные выплаты

8

72
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Документы для избежания двойного взимания ВС

9

78

Среднемесячное количество застрахованных лиц

9

78

НСЛ работнику, который уволен и снова принят

10

80

Отражение в ф. № 1ДФ начисленного дохода в пользу умерших

10

81

Мобилизованные работники в ф. № 1ДФ

10

82

Уплата ВС с доходов, полученных не от налоговых агентов

11

69

Налогообложение собственных средств, израсходованных в командировке

11

70

Перерасчет НДФЛ, если работник принят по совместительству

11

70

Определение среднемесячного количества застрахованных лиц

11

71

Излишне израсходованные средства и база взимания ЕСВ

12

77

Излишне израсходованные средства и заполнение ф. № 1ДФ

12

78

Адрес подачи декларации о доходах

12

78

Средний заработок и фонд оплаты труда

5

90

Выходное пособие в ф. № 1-ПВ

6

61

9

77

Взимание и перерасчет НДФЛ

1

16

Заполнение отчетности по ЕСВ

1

20

Нововведения по ЕСВ в 2015 г.

4

24

Порядок уплаты НДФЛ и ВС

5

16

Заполнение отчетности по ЕСВ

7

26

Взимание НДФЛ и ВС

8

17

Определяем по-новому среднюю зарплату для оплаты «больничных» и «декретных»

9

15

Средняя зарплата для отпусков и командировок: премии и вознаграждения

9

20

Рассчитываем больничные по-новому

10

27

Рассчитываем «декретные» по-новому

11

15

Заполнение отчетности по ЕСВ

12

20

Разъясняют специалисты Госстата

Разъясняют специалисты ФСС по ВПТ
Оплата листков нетрудоспособности
Темы прямых телефонных линий с госорганам

Темы вебинаров, проведенных редакцией

95

96

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТЕ

КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
 12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29

Кількість днів
Календарні дні — 29
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 — 168,0
39-годинному робочому тижні — 163,8
36-годинному робочому тижні — 151,2

Лютий 2016 р.
5 лютого, п’ятниця

22 лютого, понеділок

Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за січень
2016 р. за новою формою

Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за січень
2016 р.

9 лютого, вівторок

Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до фіскальних
органів (форма № Д4 (місячна)) за січень 2016 р.

Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних
осіб — підприємців за себе (крім підприємців —
платників єдиного податку) за 2015 р.
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
• Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з них податку, за
ІV квартал 2015 р. (ф. № 1ДФ)
• Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного
внеску (додаток Д5) за 2015 р.
• Податкової декларації про майновий стан і
доходи, отримані фізичною особою — підприємцем
від провадження господарської діяльності, за 2015 р.

29 лютого, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2016 р.
Закінчується строк подання до Фонду соціального захисту інвалідів:
Звіту про зайнятість та працевлаштування
інвалідів (ф. № 10-ПІ) за 2015 р.

Примітка:
Граничні терміни сплати за січень 2016 р. податку на доходи фізичних осіб та військового збору з нарахованого,
але не виплаченого доходу за січень 2016 р. припадають на березень 2016 р.

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

реклама

Заработная плата №2 (115) Февраль

2016

www.zpl.com.ua

выплаты за счет ФСС по ВУТ:
Реорганизация и ликвидация предприятия С. 81
Переходные выплаты:
взимание ЕСВ и НДФЛ С. 62
Индексация зарплаты:
пользуемся свободой С. 41
(Де)мобилизация:
гарантии работникам

С. 21

Резерв отпусков:
создание и использование

С. 71

Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

