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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Кардинальних змін у справлянні єдиного внеску і податку
на доходи, якщо не брати до
уваги зміни ставок, не відбулося,
але запитань стосовно цього
менше не стало. Воно й не дивно,
адже наприкінці минулого року
бухгалтери отримували стільки
різноманітної інформації, часом
суперечливої, щодо можливих
змін у податковому законодавстві, що втратити орієнтацію
було дуже легко. (Про «зміни»
в трудовому законодавстві не
згадую, бо деякі бухгалтери вже
живуть майбутнім часом…).
Багато запитань, які надходять на редакційну пряму лінію,
мають, так би мовити, стверджувально-уточнювальний характер: «Матеріальна допомога не оподатковується в сумі…»,
«Вихідну допомогу оподатковуємо…», «ЄСВ до мінімальної
«дотягуємо»…. Це свідчить про те, що за змінами ви слідкуєте,
але про всяк випадок перестраховуєтеся.
Звичайно, найбільше запитань виникає щодо заповнення
звітності з ЄСВ, зокрема стосовно виправлення помилок.
Ми періодично їх узагальнюємо і намагаємося готувати для
вас такі матеріали, щоб вони стали у пригоді на всі випадки
життя. Але, як свідчить практика, немає межі досконалості…
Інколи трапляються такі складні випадки, що часу для їх
пояснення потрібно більше. Але ми намагаємося відповісти
на всі запитання, і в цьому номері ви знову знайдете цікаві
ситуації та шляхи їх вирішення (с. 76).
Можливо, статтю про оподаткування різдвяних подарунків
хтось вважатиме опублікованою запізно. Але це лише приклад. І коли справа дійде до оподаткування подарунків до
8 Березня, саме вона стане вам у пригоді. Тож користуючись
нагодою, вітаю жінок-бухгалтерів зі святом весни! Нехай все
вам вдається в житті!
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Декларування доходів держслужбовцями
Закон України «Про
внесення змін до Закону
України «Про запобігання
корупції»

Внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції» від
14.10.2014 р. № 1700-VII (далі — Закон № 1700) щодо порядку подання
в електронній формі декларацій про доходи особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Статтею 45 Закону № 1700 було передбачено, що такі особи (та
багато інших категорій держслужбовців) зобов’язані щорічно до
1 квітня подавати декларацію про доходи шляхом заповнення її на
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання
корупції. Згодом цю норму було скасовано, а ухваленим законом
внесено зміни, текст яких на даний час невідомий. Тому радимо
особам, визначеним ст. 3 Закону № 1700, слідкувати за змінами.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Як штрафуватимуть за ст. 265 КЗпП
Постанова від 03.02.2016 р.
№ 55

Внесено зміни до Порядку накладення штрафів за порушення
законодавства про зайнятість населення, затвердженого постановою
КМУ від 17.07.2013 р. № 509 (далі — Порядок № 509). Встановлено,
що Порядок № 509 визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства
про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою
ст. 265 КЗпП та частинами другою – сьомою ст. 53 Закону України
«Про зайнятість населення» (раніше — тільки ст. 53 Закону України
«Про зайнятість населення»).
Штрафи можуть бути накладені на підставі:
— рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та
встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного
робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий
час, установлений на підприємстві, в установі, організації;
— акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання
або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або
зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи
її територіального органу.
Не сплачені в добровільному порядку штрафи стягуються:
— у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на
підставі матеріалів справи, що передаються їм територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених частинами другою,
п’ятою і шостою ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»);
— у судовому порядку територіальними органами Держпраці
(щодо штрафів, передбачених частинами третьою, четвертою і
сьомою ст. 53 зазначеного Закону);
— органами державної виконавчої служби (щодо штрафів,
передбачених частиною другою ст. 265 КЗпП).
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Порядок надсилання податкових повідомлень-рішень
Наказ від 28.12.2015 р.
№ 1204

Затверджено новий Порядок надсилання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків. Він визначає
форму та порядок надсилання (вручення) контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень платникам податків у разі застосування ними штрафних санкцій за порушення вимог законодавства з
питань державної митної справи, податкового та іншого законодавства,
контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Порядок розгляду скарг з ЄСВ
Наказ від 09.12.2015 р.
№ 1124

Затверджено новий Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на
рішення про нарахування пені та накладення штрафу. Порядок
визначає процедуру подання та розгляду контролюючим органом
скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати ЄСВ та на рішення
про нарахування пені й накладення штрафу, передбачених частинами десятою, одинадцятою ст. 25 Закону про ЄСВ; скарг банків
на рішення про накладення фінансових санкцій, передбачених
частиною дванадцятою зазначеної статті.
Текст документа — на с. 88 цього номера журналу
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Списання боргів з ЄСВ
Постанова від 25.12.2015 р.
№ 27-2

Затверджено Порядок списання сум заборгованості фактичних
витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до
ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Йдеться про
списання заборгованості з витрат на виплату та доставку пенсій, що
утворилася в період з 01.01.2015 р. до 01.01.2016 р. (дати набрання
чинності Законом України від 12.11.2015 р. № 802-VIII) у платників
єдиного податку ІV групи (сільськогосподарські товаровиробники).
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Податкові пільги учасникам бойових дій
Лист від 09.02.2016 р.
№ 1271/Б/99-99-17-03-03-14

Питання щодо надання пільг зі сплати податків (зборів) учасникам
бойових дій, що розглядається в листі, не нове і зумовлене не зовсім
вірним розумінням норм Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII. Роз’яснюється,
що такі особи мають право на пільги зі сплати податків (зборів) лише у
випадках, визначених законами з питань оподаткування.
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телефонная линия

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

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

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

Виплата добових у разі
направлення на підвищення
кваліфікації
Працівника направили на курси
підвищення кваліфікації. Вони
проводяться в межах нашого під
приємства, але щодня йому доводиться
їздити на відстань 20 км. Чи виплачувати
працівнику добові?
Відповідно до п. 1 постанови КМУ
«Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для
підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з
відривом від виробництва» від 28.06.1997 р.
№ 695 працівникові, направленому підприємством на навчання, добові виплачуються
за кожний день перебування в дорозі в
розмірі, встановленому для службових
відряджень. Також передбачено виплату
добових у цих самих розмірах іногороднім

працівникам упродовж першого місяця навчання, а в наступні місяці виплачується
стипендія в розмірі 20 % добових тільки
тим, хто одержує заробітну плату в розмірі
менше шести неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Якщо професійне навчання працівників
відбувається в межах підприємства (структурного підрозділу) або в населеному пункті,
де розташоване підприємство (структурний
підрозділ), яке направляє працівника, добові, вартість проїзду та проживання не
оплачуються.

Робота чоловіка та дружини
на одному підприємстві
Чоловік з дружиною працюють на
одному підприємстві залізнично
го транспорту, але в різних відді
лах, щоправда, дружина контролює деякі
обов’язки чоловіка. Чи підпадають вони
пiд дiю «антикорупційного» закону?
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Законом України «Про запобігання
корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VIІ,
який набув чинності з 26.04.2015 р.,
обмежень щодо спільної роботи на одному
підприємстві, в т. ч. у підпорядкуванні, посадових осіб юридичних осіб публічного
права не передбачено.

Складання іспиту
для зайняття вакантної посади
вищого розряду

ПРямая телефонная линия

ційна) комісія підприємства має розглянути
питання про підвищення кваліфікаційного
розряду шляхом перевірки знань і умінь та
підготувати відповідний висновок. Після
чого вносяться зміни до штатного розпису
в частині зміни розряду робітників.

Відмова керівника в переведенні
працівника на інше підприємство

На підприємстві є вакансія за по
садою вищого кваліфікаційного
розряду. Чи потрібно працівнику
складати іспит на відповідність цій посаді,
щоб її зайняти?

Чи може керівник підприємства
відмовити працівникові в пере
веденні за спеціальністю на інше
підприємство, якщо його дружина працює
відрядно, що підтверджено довідкою,
у них троє дітей і комусь необхідно пере
бувати вдома?

Відповідно до ст. 64 «Організаційна структура підприємства» ГКУ
підприємство самостійно визначає
свою організаційну структуру, встановлює
чисельність працівників і штатний розпис.
Якщо технологічний процес та обсяги
роботи, які виконуються на підприємстві,
передбачають необхідність запровадження
посади працівника з більш високим розрядом, він можете написати заяву на ім’я
керівника підприємства про підвищення
кваліфікаційного розряду.
У ст. 96 КЗпП зазначено, що віднесення
виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів
робітникам проводиться роботодавцем згідно з тарифно-кваліфікаційним довідником.
Право на підвищення розряду мають робітники, які успішно виконують роботи більш
високого розряду не менше трьох місяців і
склали кваліфікаційний іспит.
Тобто якщо ці вимоги виконуються, працівник має написати заяву з проханням підвищити кваліфікаційний розряд. Керівник
цеху (дільниці), в якому він працює, повинен
підготувати подання на підвищення кваліфікаційного розряду. Кваліфікаційна (атеста-

У цьому випадку йдеться про переведення на інше підприємство (структурний підрозділ) за п. 5 ст. 36 КЗпП.
Рішення про звільнення у зв’язку з переведенням приймається на підставі заяви
працівника та листа (клопотання) керівника
того підприємства, на яке переводиться
працівник.
Керівник, до якого працівник звернувся з проханням звільнити його в порядку
переведення на інше підприємство і надав
клопотання керівника іншого підприємства,
не несе жодних зобов’язань перед працівником або керівником, який звернувся з
клопотанням про звільнення працівника.
Він може на власний розсуд задовольнити
заяву і клопотання чи відмовити в їх задоволенні.
Водночас керівник підприємства не може
відмовити в припиненні трудового договору за ініціативою працівника в порядку
ст. 38 КЗпП (визначає порядок розірвання
трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника). Він
зобов’язаний звільнити такого працівника
через два тижні з моменту подання заяви
про звільнення.

7

8

ПРямая телефонная линия

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА, економіст

встановлення та обмеження
доплат і надбавок водію
Водію автомобіля навчального за
кладу (бюджетної установи) над
бавка за складність і напруженість
у роботі та надбавка за класність обме
жується сукупно чи кожна окремо?
Відповідно до пп. 2 п. 4 наказу Міністерства освіти і науки України «Про
впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р.
№ 557 усім працівникам закладів освіти,
у т. ч. водіям шкільних автобусів, у межах
фонду оплати праці можуть встановлюватися надбавки в розмірі до 50 % посадового
окладу (ставки заробітної плати, тарифної
ставки) за високі досягнення в праці; за ви-

конання особливо важливої роботи (на строк
її виконання); за складність, напруженість
у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен
перевищувати 50 % посадового окладу.
Надбавка за складність і напруженість у
роботі та надбавка за класність водію є різними видами надбавок, які встановлюються
за різними підставами.
Отже, водієві шкільного автобуса надбавка
за складність і напруженість у роботі може
бути встановлена незалежно від встановленої
йому надбавки за класність.
Тобто 50-відсоткове обмеження стосується
лише надбавок, що встановлюються згідно з
пп. 2 п. 4 Наказу № 557. На інші види доплат
і надбавок, встановлених цьому працівнику,
це обмеження не поширюється. Водій може
отримувати встановлену йому надбавку за
складність і напруженість у роботі, а також
надбавку за класність.

На ваші запитання відповідає Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Як визначити перші п’ять днів
тимчасової непрацездатності
Працівник відпрацював 08.02.2016 р.
повністю робочий день, а наступно
го дня не вийшов на роботу через
тимчасову непрацездатність. Коли ж він
надав листок непрацездатності, то ви
явилося, що його відкрито 08.02.2016 р.
Як визначити перші п’ять днів тимчасової
непрацездатності для оплати за рахунок
підприємства?

За рахунок коштів ФСС з ТВП допомога по тимчасовій непрацездатності
виплачується починаючи з шостого
дня непрацездатності, а перші п’ять днів
тимчасової непрацездатності оплачуються
за рахунок роботодавця. Оскільки працівник
08.02.2016 р. відпрацював повністю робочий
день і листок непрацездатності відкрив також
08.02.2016 р., зрозуміло, що звернувся він за
допомогою після закінчення робочого дня.
Інструкцією про порядок видачі документів,
що засвідчують тимчасову непрацездатність
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громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р.
№ 455, встановлено, що особам, які звернулися
за медичною допомогою та визнані непрацездатними після завершення робочого дня,
листок непрацездатності може видаватися,
за їх згодою, з наступного календарного дня.
Очевидно, що або працівник про це не
знав, або ж сподівався, що отримає за цей
день і зарплату, і допомогу по тимчасовій непрацездатності. Але один день не може бути

оплачений двічі. Тому комісія із соціального
страхування має відмовити в оплаті першого
дня тимчасової непрацездатності, оскільки за відпрацьований день (08.02.2016 р.)
працівник отримає зарплату. Як наслідок,
роботодавець має оплатити за свій рахунок лише наступні чотири календарних
дні тимчасової непрацездатності, оскільки
метою її надання є компенсація втраченого
заробітку. Наступні дні будуть оплачені за
рахунок коштів ФСС з ТВП.

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

Як оформити відсутність
працівника на роботі протягом
декількох годин
Працівник за погодженням із робо
тодавцем був відсутній на робочо
му місці протягом трьох годин. Як
правильно оформити роботу працівника
в цей день?
Відповідно до законодавства причинами відсутності працівника на
робочому місці в робочий час, зокрема, можуть бути:
• відпустка (оплачувана або без збереження заробітної плати);
• відгул;
• тимчасова непрацездатність;
• відрядження.
Тривалість відпусток визначається Законом
про відпустки і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях
(ст. 5 Закону про відпустки). Тобто мінімальна
тривалість будь-якої відпустки (як оплачуваної,
так і без збереження заробітної плати) має
дорівнювати одному календарному дню. Це
означає, що оформити відсутність працівника

на робочому місці протягом декількох годин
як перебування у відпустці не можна.
Відгул (інший день відпочинку) надається
працівнику, якщо він працював у вихідний чи
святковий день (ст. 72 КЗпП). Також робота
у вихідний день може бути оплачена йому в
подвійному розмірі. Якщо працівник обирає
грошову компенсацію, то згідно з частиною
другою ст. 107 КЗпП у подвійному розмірі йому
оплачують тільки години, фактично відпрацьовані у вихідний день. Але якщо працівник
обирає «інший день відпочинку», то незалежно
від того, скільки годин він працював у вихідний
день, йому надається відгул на цілий робочий
день. Можливості використання днів відгулів
частинами (наприклад, один день відгулу
розбити на два дні по чотири години) законодавством не передбачено. Отже, навіть якщо
припустити, що в працівника є невикористаний відгул, то на три години його не можна
оформити — тільки на цілий день. Також на
три години не можна оформити тимчасову
непрацездатність або відрядження.
Прогулом є відсутність працівника на
роботі без поважної причини більше трьох
годин. Яка причина є поважною, вирішує
роботодавець. Час прогулу оплаті не підлягає.
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У випадку, наведеному в запитанні, працівник відсутній на роботі з дозволу роботодавця, тому вважати цей час прогулом немає
підстав. Очевидно, що працівник просив про
це, як мінімум, усно. І якщо був відсутній
на роботі з дозволу роботодавця, то варто
цей факт закріпити письмово. Працівник
може написати заяву на кшталт: «Прошу дозволити бути відсутнім на роботі <дата>
у зв’язку з <причина> і оплатити роботу
в цей день пропорційно відпрацьованому
часу». Роботодавець на підставі поданої заяви видасть наказ: «Звільнити працівника
від роботи <дата> у зв’язку з <причина>
і оплатити роботу в цей день пропорційно
відпрацьованому часу». Такі договірні відносини не будуть порушенням норм трудового
законодавства, оскільки не порушуються
права ні працівника, ні роботодавця. У табелі
обліку робочого часу потрібно проставити
дві відмітки: одна — про фактично відпрацьований час, друга — про відсутність з
дозволу адміністрації.
Звичайно, як варіант, можна оформити
роботу в цей день як роботу неповний робочий день (ст. 56 КЗпП) — одноразово. Але
в частині документального оформлення і
оплати праці результат буде той же: заява
і наказ.

У яких випадках при звільненні
працівник не повертає наперед
отримані відпускні
За яких обставин під час звільнення
працівника не відраховують із його
зарплати наперед виплачені суми
відпускних?
У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він
уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості
роботодавець провадить відрахування із
заробітної плати за дні відпустки, що були
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надані в рахунок невідпрацьованої частини
робочого року. Відрахування не провадиться
за таких обставин:
• призов, прийняття (вступ) на військову
службу, направлення на альтернативну
(невійськову) службу;
• переведення працівника за його згодою на інше підприємство або перехід на
виборну посаду;
• відмова від переведення на роботу в
іншу місцевість разом із підприємством,
а також відмова від продовження роботи у
зв’язку зі зміною істотних умов праці;
• зміни в організації виробництва і праці,
у т. ч. ліквідація, реорганізація, перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності
або штату працівників;
• виявлення невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану
здоров’я, що перешкоджають продовженню
цієї роботи;
• нез’явлення на роботі більше чотирьох
місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено тривалішого
строку збереження місця роботи (посади)
при певному захворюванні;
• поновлення на роботі працівника, який
раніше виконував цю роботу;
• направлення на навчання;
• вихід на пенсію;
• смерть працівника.

Як обліковувати витрати на
нарахування зарплати під час
простою
Підприємство тимчасово призу
пинило свою діяльність у зв’язку
з відсутністю замовлень, однак
щомісяця нараховує заробітну плату і,
відповідно, ЄСВ. Що робити з такими
витратами: накопичувати як витрати
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майбутніх періодів чи одразу списувати
на фінансовий результат?
Відповідно до п. 15.9 П(С)БО 16 «Витрати» до інших загальновиробничих
витрат належать «інші витрати» —
внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів
зі складів до цехів і готової продукції на
склади; нестачі незавершеного виробництва;
нестачі та втрати від псування матеріальних
цінностей у цехах; оплата простоїв тощо.
Загальновиробничі витрати поділяються
на постійні та змінні, а їх перелік визначається підприємством.
До змінних загальновиробничих належать
витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються
прямо (або майже прямо) пропорційно до
зміни обсягу діяльності. Вони розподіляються
на кожен об’єкт витрат з використанням бази
розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу
діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з
фактичної потужності звітного періоду.
До постійних загальновиробничих вит
рат належать витрати на обслуговування і
управління виробництвом, що залишаються
незмінними (або майже незмінними) в разі
зміни обсягу діяльності. Вони розподіляються
на кожен об’єкт витрат з використанням бази
розподілу (годин праці, заробітної плати,
обсягу діяльності, прямих витрат тощо)
при нормальній потужності. Нерозподілені
постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої
продукції (робіт, послуг) у періоді їх понесення (субрахунок 90).
Другий варіант — витрати в період простою відносяться до інших витрат операційної діяльності, тобто в дебет субрахунку
949 «Інші витрати операційної діяльності»
і списуються на фінансовий результат у
періоді їх виникнення. Цей спосіб є більш
практичним і точно не призведе до завищення собівартості «майбутньої» продукції.
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Як оплачувати робочий день
на підставі довідки
з лікувального закладу
Працівниця була відсутня на робо
ті 03.02.2016 р., а наступного дня
надала довідку довільної форми
від медичного центру про те, що вона в
цей день з 10:00 до 17:00 проходила об
стеження та перебувала на консультації
в лікаря. Довідка підписана головним
лікарем цього закладу, є печатка. Як на
підставі цієї довідки оплачувати праців
ниці робочий день 03.02.2016 р.?
Справді, в окремих випадках, визначених п. 2.17–2.19 Інструкції про
порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 13.11.2001 р.
№ 455 (далі — Інструкція № 455), тимчасова
непрацездатність працівника засвідчується
не листком непрацездатності, а довідкою
довільної форми. Зазвичай це пов’язано не
з гострою формою якоїсь хвороби, а з обстеженням працівника, зокрема, з приводу
встановлення причинного зв’язку захворювання з умовами праці, за направленням
військових комісаріатів, слідчих органів,
прокуратури та суду, в разі діагностичного
обстеження за відсутності ознак тимчасової
непрацездатності та в інших випадках.
Як і листок непрацездатності видана
медичним закладом довідка є підставою для
звільнення працівника від виконання своїх
посадових обов’язків на час, зазначений у
ній. Однак цей документ не може слугувати
підставою для нарахування допомоги по
тимчасовій непрацездатності, оскільки її нараховують та виплачують тільки за листком
непрацездатності: для працівника за основ
ним місцем роботи — це оригінал, а для
сумісника — копія листка непрацездатності,
засвідчена підписом керівника і печаткою
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за основним місцем роботи (частина перша
ст. 31 Закону України «Про загальнообов’яз
кове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-XIV).
Відповідно в разі тимчасової непраце
здатності працівника в табелі обліку використання робочого часу проставляються
такі позначки:
• «ТН» — оплачувана тимчасова непрацездатність — якщо працівник підтверджує
її листком непрацездатності;
• «НН» — неоплачувана тимчасова непрацездатність — якщо працівник надає
довідку з лікувального закладу.

Виплати в разі хвороби
працівника під час відрядження
Працівник захворів під час відря
дження і за місцем відрядження
йому було видано листок непра
цездатності. Що потрібно виплачувати за
дні хвороби: добові чи лікарняні?
Відповідно до ст. 121 КЗпП за час відрядження працівникові виплачуються
добові та компенсуються витрати на
проїзд до місця призначення і назад, оренду
житлового приміщення у відрядженні тощо.
Крім того, за працівником зберігається місце роботи та заробітна плата за робочі дні,
які припадають на період відрядження,
відповідно до умов, визначених трудовим
або колективним договором, і розмір такої
оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.
Якщо працівник занедужав у відрядженні,
то робочі дні стають для нього днями тимчасової непрацездатності, але залишаються
днями відрядження.
Для працівників-бюджетників п. 9 Інструкції про відрядження встановлено, що в разі
тимчасової непрацездатності відрядженого
працівника йому на загальних підставах
відшкодовуються витрати на винаймання
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житлового приміщення (крім випадків,
коли відряджений працівник перебуває на
стаціонарному лікуванні) і виплачуються
добові протягом усього часу, поки він не
може за станом здоров’я приступити до виконання покладеного на нього службового
доручення або повернутися до місця свого
постійного проживання, але на строк не
більше двох місяців.
За період тимчасової непрацездатності
відрядженому працівникові на загальних
підставах виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності. Дні тимчасової
непрацездатності не включаються до строку
відрядження.
Отже, оскільки працівник у дні хвороби
не працював, виплачувати йому додатково
зарплату (середню зарплату) не потрібно.
Він має право на оплату за листком непрацездатності, якщо він оформлений належним чином.
Так, згідно з п. 1.10 Інструкції № 455, якщо
тимчасова непрацездатність застрахованої
особи настала поза постійним місцем проживання і роботи, в т. ч. під час відрядження,
то листок непрацездатності видається за
місцем тимчасового перебування тільки з
дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу.
Отже, перед нарахуванням лікарняних
бухгалтерія підприємства має перевірити,
щоб на листку непрацездатності, виданому за місцем відрядження, у графі «Видачу
листка непрацездатності дозволяю» був підпис головного лікаря, засвідчений круглою
печаткою закладу охорони здоров’я.
Також слід звернути увагу на те, що в разі
настання тимчасової непрацездатності працівника у відрядженні за кордоном і якщо
вона пов’язана, зокрема, із гострим захворюванням або травмою, загостренням хронічного захворювання, оперативним втручанням
при невідкладному стані, то листок непраце
здатності, виданий закордонним медичним
закладом, підлягає обміну на «український»
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листок непрацездатності, оформлений за рішенням лікарсько-консультаційної комісії за
місцем проживання або роботи працівника
(п. 1.12 Інструкції № 455).
Працівникам підприємств, установ, організацій, на яких не поширюється дія Інструкції
про відрядження, добові (не)мають виплачуватися на умовах, визначених внутрішніми локальними актами — колективним
договором, положенням про відрядження
тощо. Це питання обов’язково має бути
ними врегульовано, адже відрядження на час
хвороби переривається, оскільки в цей час
працівник не виконує службових обв’язків.

Чи відновлювати зіпсовані
документи по зарплаті
Унаслідок непередбачуваних об
ставин частина документів під
приємства за 1990–2000 рр., що
зберігалися в архіві, виявилася зіпсованою.
Для більшості з них вже минув строк збері
гання. Однак турбує питання: чи потрібно
відновлювати відомості з нарахування та
виплати зарплати, оскільки дані з них вже
не враховуються при нарахуванні пенсій?
Згідно з Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України
від 12.04.2012 р. № 578/5 (далі — Перелік),
окремі документи підприємства, пов’язані з
нарахуванням та виплатою заробітної плати,
зокрема розрахунково-платіжні відомості
(особові рахунки) працівників (ст. 317 Переліку), відомості про застраховану особу, що
підлягає загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню (персоніфікований
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облік), з 2011 р. — звіт про суми нарахованої
заробітної плати застрахованих осіб та суми
нарахованих страхових внесків (ст. 678 Переліку), підприємство зобов’язане зберігати
протягом 75 років. Крім зазначених, такий
тривалий строк зберігання встановлений
Переліком і для багатьох інших документів, пов’язаних з кадровими питаннями та
оплатою праці.
Також обов’язок підприємств зберігати
первинні документи та облікові регістри,
що пройшли обробку, встановлений Положенням про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 24.05.1995 р. № 88 (далі — Положення
№ 88). Зокрема, п. 6.10 цього Положення
вказує на те, що в разі зникнення або знищення первинних документів, облікових
регістрів і звітів керівник підприємства має
письмово повідомити про це правоохоронні
органи та наказом призначити комісію для
встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх зникнення
або знищення. А згідно з п. 44.5 ПКУ в разі
втрати, пошкодження або дострокового
знищення документів, пов’язаних з обліком
доходів, витрат та інших показників для
визначення об’єктів оподаткування, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний
строк з дня такої події письмово повідомити
контролюючий орган за місцем обліку та
протягом 90 календарних днів відновити
втрачені документи.
Таким чином, незважаючи на те, що
відповідно до пенсійного законодавства
починаючи з 01.01.2016 р. для обчислення
пенсії вже не враховується зарплата працівника за період до 01.07.2000 р. (крім
окремих випадків), зазначені вище норми
законодавства щодо зберігання первинних
документів не скасовано. Отже, зіпсовані
документи обов’язково потрібно відновити.
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На ваші запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Врахування додаткових
відпусток у резерві відпусток
Чи враховуються в ході нарахування
резерву відпусток додаткові від
пустки, зокрема навчальні?
Ні, не враховуються.
Резерв відпусток створюють тільки
для щорічних (основних і додаткових)
відпусток та додаткових відпусток працівникам з дітьми. Це випливає з п. 7 П(С)БО 26
«Виплати працівникам», у якому зазначено,
що підприємства мають формувати забезпечення для виплат за невідпрацьований
час, що підлягають накопиченню.
Як відомо, накопичуються тільки щорічні
відпустки (основна та додаткові), а також
додаткові відпустки, передбачені для працівників, які мають дітей. Решта відпусток
(навчальні, творчі, соціальні) не накопичуються, отже, під них резерв не створюють.

Створення резерву за минулі роки
Чи можливо і потрібно створити
резерв за минулі роки?
Вважаємо, що резерви відпусток за
попередні роки створити можна, але
до витрат періоду можна віднести
лише ті витрати, які належать до зароблених відпусток звітного календарного року
(детальніше про це див. журнал «Заработная
плата» № 2/2016, с. 71).
Не створюючи резерву відпусток у попередні роки, підприємство не збільшувало
витрати, а тому отримувало більший прибуток. А 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. Суми створених
забезпечень визнаються витратами (п. 13
П(С)БО 11) у момент їх створення.
Також метою створення забезпечення є
відображення в балансі неминучих витрат,
яких підприємство внаслідок минулих подій
може зазнати в майбутньому, щоб власник
як користувач фінансової звітності орієнтувався в реальному стані підприємства.
Забезпечення створюється в момент виникнення 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 (п. 14 П(С)БО 11).

За скільки років враховуються
відпустки для резерву
При нарахуванні резерву відпусток
на 31.12.2015 р. ми включаємо неви
користані відпустки за останні два
роки чи за весь період роботи працівника?
При нарахуванні резерву відпусток
враховуємо відпустки за весь період
роботи працівника. Норма про «відпустки за два роки» застаріла.

Нарахування резерву за січень
2016 р.
Нарахування резерву відпусток слід
робити на 31.01.2016 р. на основі
даних заробітної плати за січень і
відносити до нарахування резерву січня
2016 р.?
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Так, нарахувати резерв за січень 2016 р.
слід не пізніше 31.01.2016 р. Зробити
це можна не раніше ніж нараховано
зарплату, оскільки саме сума нарахованої
заробітної плати множиться на коефіцієнт
для створення резерву. Сума нарахованого
резерву включається у витрати січня, але накопичується він за кредитом субрахунка 471.

Документальне оформлення
результату інвентаризації
резерву відпусток
Яким документом слід оформлюва
ти результат інвентаризації резерву
відпусток?
Спеціального документа (на зразок інвентаризаційної відомості щодо запасів)
для інвентаризації резерву відпусток
нормативними актами не затверджено. Підприємство може оформити такий документ
самостійно, включивши в нього дані, які потрібні для обчислень саме йому. Як мінімум
він має містити інформацію про кількість днів
не використаних (зароблених) працівниками
відпусток і середню заробітну плату. І, звичайно, відповідати вимогам, які висуваються до
первинних документів.

Право на витрати без створення
резерву відпусток
Чи можна включати до складу вит
рат суми нарахованих відпускних
без створення резерву відпускних?
Якщо в 2015 р. виплачені всі на
копичені невикористані відпустки
і за 2013–2014 рр., чи є право на
податкові витрати в 2015 р.?

ПРямая телефонная линия

У податковому обліку до 2015 р. до
складу податкових витрат сума резерву відпусток не включалася, а лише
фактичні витрати на виплату відпусток, тому
підприємства, як правило, не створювали
резерву відпусток, хоча з 2002 р., після внесення змін до п. 13 П(С)БО 11, його створення є обов’язковим. Міністерство фінансів
України наголошувало на цьому в листі
від 09.06.2006 р. № 31-34000-20-25/12321,
попереджаючи, що якщо підприємство не
створювало резерву, то посадові особи можуть бути притягнені до адміністративної
відповідальності за порушення порядку
ведення бухгалтерського обліку за ст. 164(2)
КУпАП 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).
З 2015 р. об’єкт оподаткування податком
на прибуток визначається за даними бухгалтерського обліку, що передбачає включення
у витрати резерву на оплату відпусток ще до
того, як такі відпустки будуть використані
(тому й ажіотаж навколо цього питання).
Відсутність резерву відпусток не позбавляє
підприємство права на витрати в частині
оплати часу відпусток.

Які підприємства не створюють
резерву відпусток
Чи створюють резерв відпусток
підприємства, які здають фінансову
звітність за П(С)БО 25?
Підприємства, на яких поширюється дія П(С)БО 25 «Фінансовий
звіт суб’єкта малого підприємництва», можуть не створювати резерву
відпусток.
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Дополнительное благо:
когда и как уплачивать
НДФЛ

Журналом «Заработная плата» запроваджено серію вебінарів. Остання наша зустріч була
присвячена питанням справляння ПДФО з доходів у вигляді додаткового блага. Публікуємо
відповіді на найпоширеніші запитання, які прозвучали під час вебінару. Вебінар проводила
Галина Казначей, науковий редактор журналу «Заработная плата»

Додаткове благо — це кошти, матеріальні
чи нематеріальні цінності, послуги, інші
види доходу, що виплачуються (надаються)
працівникам роботодавцями, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний
з виконанням обов’язків трудового найму
або не є винагородою за договорами цивільно-правового характеру, укладеними з
платником податку, окрім випадків, прямо
передбачених нормами розділу ІV «Податок
на доходи фізичних осіб» ПКУ. Перелік доходів, які є додатковим благом, наведено в
пп. 164.2.17 ПКУ.
Якщо додаткові блага надаються в негрошовій формі, сума податку обчислюється за
правилами, визначеними п. 164.5 ПКУ, тобто із
застосуванням «натурального» коефіцієнта (пп.
164.2.17 ПКУ). Базою оподаткування є вартість
такого доходу, розрахована за звичайними
цінами, правила визначення яких встановлені
згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт, який
обчислюється за такою формулою:

К = 100÷ (100 – Сп),
де К — коефіцієнт;
Сп — ставка податку, встановлена для
таких доходів на момент їх нарахування.
У 2016 р. «натуральний» коефіцієнт становить 1,21951.
689,00 грн — це вартість подарун
ка, що не підлягає оподаткуванню
ПДФО. Ця норма стосується пода
рунка, отриманого раз на місяць чи раз
на рік1?
До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника
податку включається дохід, отриманий працівником як додаткове благо
(крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ)
у вигляді вартості безоплатно отриманих
товарів (робіт, послуг), визначеної за прави1 Див. також с. 60 цього номера журналу.
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лами звичайної ціни, а також суми знижки
звичайної ціни (вартості) товарів (робіт,
послуг), індивідуально призначеної для
такого працівника (пп. «е» п. 164.2.17 ПКУ).
Не включається до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу працівника вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань),
якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї
мінімальної заробітної плати (у розрахунку
на місяць), встановленої на 1 січня звітного
податкового року (пп. 165.1.39 ПКУ), що в
2016 р. становить 689,00 грн.
Таким чином, вартість подарунка, отриманого працівником, включається до загального
місячного оподатковуваного доходу працівника як додаткове благо та оподатковується
за ставкою 18 % у джерела виплати з урахуванням вимог пп. 165.1.39 ПКУ.
Директор перебував у відпустці за
кордоном, під час якої користувався
мобільним зв’язком, унаслідок чого
оператором мобільного зв’язку була на
рахована значна сума за послуги роумінгу.
Нараховувати в такому випадку ПДФО чи ні?
Вартість послуг мобільного зв’язку
(телефонних розмов з мобільного
телефону, який перебуває на балансі
юридичної особи), що сплачується юридичною особою за здійснення його працівником
виробничих телефонних розмов, не розглядається як додаткове благо за наявності
документів, які підтверджують використання
мобільного зв’язку винятково у виробничих
цілях. Зокрема, це угода про надання послуг
мобільного зв’язку; список працівників, які
забезпечуються мобільними телефонами
у зв’язку з виробничою необхідністю; розрахункові документи, що надаються оператором мобільного зв’язку абоненту, в яких
відображаються час переговорів і номер
адресата, а також вартість розмов (послуга з
так званої «деталізації рахунка») тощо. Але
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за таких умов можуть виникати проблеми з
так званими лімітами на розмови. У такому
разі можливі варіанти.
Якщо на підприємстві внутрішніми правилами користування мобільним зв’язком
установлений ліміт на телефонні розмови з
мобільного, а працівник перевищив його, то:
• з працівника можуть стягувати вартість
понадлімітних розмов;
• з працівника можуть не стягувати вартість понадлімітних розмов.
Якщо на підприємстві внутрішніми правилами користування мобільним зв’язком
установлений ліміт на телефонні розмови з
мобільного, а працівник перевищив його та не
відшкодовує їх вартість, то під час перевірки
працівники ДФСУ можуть наполягати на тому,
що суми переліміту є безоплатно отриманим
доходом працівника. Але це логічно тільки тоді,
коли розмови мали особистий характер. Якщо
ж розмови були службовими, то вести мову
про «особистий дохід» працівника недоречно.
Та все ж з позиції податківців згідно з
пп. 164.2.17 ПКУ такий дохід розглядається
як дохід працівника, отриманий від роботодавця як додаткове благо. Сума такого доходу
є об’єктом оподаткування ПДФО. Якщо додаткове благо надається в негрошовій формі,
сума ПДФО обчислюється із застосуванням
«натурального» коефіцієнта. У податковому
розрахунку за ф. № 1ДФ такий дохід працівника слід відображати з ознакою «126».
Є й інший погляд на це питання. Розмовляючи по телефону в особистих цілях,
перевищуючи ліміт розмов тощо (тобто
порушуючи правила, визначені підприємством), працівник завдає матеріальних
збитків підприємству. А вони, які відомо,
підлягають відшкодуванню за рахунок винної
особи. Тому локальними актами по підприємству може бути визначено, що в разі перевищення встановленого ліміту сума такого
перевищення вважається завданням збитків
підприємству і підлягає відшкодуванню в
порядку відшкодування матеріальної шкоди
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або шляхом утримання із заробітної плати
працівника, або шляхом внесення коштів у
касу підприємства. Вважаємо, що в такому
випадку вести мову про отримання працівником додаткового блага недоречно. Але
такий підхід, на жаль, не набув поширення.

не видавався, а витрати під час відрядження
здійснювалися за власні кошти.

Працівник, перебуваючи у від
рядженні за кордоном, оплатив
власною платіжною карткою через
інтернет послуги мобільного зв’язку за
телефонним номером, що належить під
приємству. Як оподатковувати в такому
випадку? Чи можна якось цьому запобігти?

У разі, коли запрошеною стороною семінару і за умовами договору одержувачем інформаційно-консультаційних
послуг є юридична особа (роботодавець),
інтереси якого представляє його працівник,
участь у семінарі не є додатковим благом
такого працівника і, відповідно, об’єктом
оподаткування ПДФО.
Якщо за умовами договору запрошеною
стороною і одержувачем інформаційно-консультаційних послуг є працівник, то суму,
оплачену роботодавцем за участь у семінарі
за такого працівника, слід розглядати як дохід, отриманий таким працівником у вигляді
додаткового блага, який включається в загальний місячний (річний) оподатковуваний
дохід, обкладається ПДФО у розмірі 18 % і
відображається в податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «126».

Оплативши за рахунок власних коштів
послуги зв’язку, працівник дохід не
отримує, він несе витрати на користь
юридичної особи. Про (не)виникнення доходу
в цьому випадку можна вести мову лише в разі
відшкодування працівнику понесених витрат,
якщо він про такі заявить в «авансовому» звіті
з огляду на норми пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ.
Ним визначено, що до складу оподатковуваного доходу платника податку включається
дохід, отриманий як додаткове благо (крім
випадків, передбачених ст. 165 ПКУ), зокрема, у вигляді суми грошового або майнового
відшкодування будь-яких витрат або втрат
платника податку, крім тих, що обов’язково
відшкодовуються згідно із законом за рахунок
бюджету або звільняються від оподаткування.
У той же час відповідно до п. 170.9 ПКУ
не включаються до оподатковуваного доходу
працівника будь-які витрати на відрядження
за наявності документів, що підтверджують
зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що
відряджає. Сума витрат, яка відшкодована
найманому працівнику на підставі наданого
Звіту про використання коштів, виданих
на відрядження та під звіт, та оригіналів
документів, що підтверджують вартість
понесених витрат, не є об’єктом оподаткування ПДФО, незалежно від того, що аванс

Чи є відвідування семінару (інфор
маційно-консультаційні послуги)
додатковим благом для працівника?

Для дітей працівників було закупле
но новорічні подарунки. Працівни
ки (близько 1500 осіб) отримували
їх протягом місяця, оскільки не всі могли
бути присутніми (відпустки, тимчасова
непрацездатність тощо), та й фізично це
неможливо було зробити одночасно. Вар
тість подарунків склала понад 609,00 грн
(йдеться про 2015 р.). У якому разі в пра
цівників виникає додаткове благо?
Якщо додаткове благо надається в
негрошовій формі, то дату сплати
ПДФО визначає пп. 168.1.4 ПКУ,
згідно з яким податок сплачується протягом банківського дня, що настає за днем
такого нарахування (виплати, надання).
Факт надання роботодавцем та отримання
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працівником має бути обов’язково зафіксований документально.
За наявності однієї видаткової відомості
на всіх працівників, в якій буде вказано
одну дату її складання, вважатиметься, що
всі працівники отримали подарунки в один
і той же день, хоча фактично вони видаватимуться довший час (на кшталт виплати
зарплати — її дозволяється виплачувати
три дні, але в касовій книзі відомість «зак
ривається» одним днем).
Якщо ж кожен факт видачі подарунка датуватиметься окремо (наприклад, окремою
видатковою накладною тощо), то може бути
і 20, і 25 дат видачі та виникнення додаткового блага, а відтак і 20, і 25 дат «+ 1 день»
для сплати ПДФО.
Необхідно згадати і про дату утримання
ПДФО з працівника. Нагадаємо, базою оподаткування є загальний місячний оподатковуваний дохід, який може бути місячним чи
річним (п. 164.1 ПКУ). Загальний місячний
оподатковуваний дохід складається із суми
оподатковуваних доходів, нарахованих (вип
лачених, наданих) протягом такого звітного
податкового місяця (пп. 164.1.2 ПКУ). Сплата податку роботодавцем за працівника не
допускається. Це означає, що ПДФО має
утримуватися при кожному нарахуванні (виплаті, наданні) доходу за його рахунок. І для
підтвердження цього факту в момент такого
нарахування має бути зроблено проводку Дт
661 Кт 641/ПДФО, хоча більш прийнятним
вбачається субрахунок 663 (див. статтю на
с. 55 цього номера журналу).
Слід пам’ятати: якщо додаткове благо
надане в негрошовій формі, то у ф. № 1ДФ
його вартість відображається із застосуванням «натурального» коефіцієнта (див. також
статтю на с. 60 цього номера журналу).
Працівник повернувся з відряджен
ня і надав не оригінали, а копії
документів. Чи будуть вважатися
витрачені ним кошти додатковим благом?

вебинар

Витрачені працівником кошти відповідно до пп. 164.2.11 ПКУ включаються до його оподатковуваного
доходу як сума надміру витрачених кош
тів, отриманих платником податку на
відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно
до п. 170.9 ПКУ.
Відповідно до пп. 170.9.1 ПКУ витрати
на відрядження не є об’єктом оподаткування ПДФО лише за наявності підтвердних
документів, що засвідчують вартість цих
витрат у вигляді транспортних квитків або
транспортних рахунків (багажних квитанцій), у т. ч. електронних квитків за наявності посадкового талона та документа
про сплату за всіма видами транспорту,
в т. ч. чартерних рейсів, рахунків, отриманих з готелів (мотелів) або від інших осіб,
що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, в т. ч.
бронювання місць у місцях проживання,
страхових полісів тощо.
У разі використання електронного авіаквитка підставою для відшкодування витрат
на його придбання є такий пакет документів:
оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення
розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова
квитанція, виписка з карткового рахунку,
квитанція до прибуткового касового ордера);
роздруківка на папері частини електронного
авіаквитка із вказаним маршрутом (маршрут/
квитанція); оригінали відривної частини
посадкових талонів пасажира.
Витрати, понесені у зв’язку з відрядженням, що не підтверджені відповідними документами (крім добових витрат), працівникові
не відшкодовуються, вважаються надміру
використаними і оподатковуються ПДФО з
урахуванням «натурального» коефіцієнта
за п. 164.5 ПКУ.
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Працівник у відрядженні користу
вався послугами таксі. Коли спла
чувати податки?
Відповідно до пп. 165.1.11 ПКУ до загального місячного (оподатковуваного)
доходу платника податку не включаються кошти, отримані на відрядження або
під звіт і розраховані на підставі п. 170.9 ПКУ.
Згідно з пп. 170.9.1 не є доходом платника
податку — фізичної особи, яка перебуває у
трудових відносинах зі своїм роботодавцем,
сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження
в межах фактичних витрат, а саме: на проїзд
(у т. ч. перевезення багажу, бронювання
транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження
(у т. ч. на орендованому транспорті), оплату
вартості проживання у готелях (мотелях), а
також включених до таких рахунків витрат
на харчування чи побутові послуги (прання,
чищення, лагодження та прасування одягу,
взуття чи білизни), на винаймання інших
житлових приміщень, оплату телефонних
розмов, оформлення закордонних паспортів,
дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, інші документально оформлені витрати,
пов’язані з правилами в’їзду та перебування
в місці відрядження, в т. ч. будь-які збори й
податки, що підлягають сплаті у зв’язку зі
здійсненням таких витрат.
Зазначені витрати не є об’єктом оподаткування ПДФО лише за наявності підтвердних
документів, що засвідчують вартість цих
витрат у вигляді транспортних квитків або
транспортних рахунків (багажних квитанцій), у т. ч. електронних квитків за наявності
посадкового талона та документа про сплату
за всіма видами транспорту, в т. ч. чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів
(мотелів) або від інших осіб, що надають
послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в т. ч. бронювання місць у місцях
проживання, страхових полісів тощо.
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До оподатковуваного доходу не включаються також добові витрати на відрядження,
що не підтверджуються документально.
Вважаємо, що якщо відрядженому працівнику можна відшкодувати без оподаткування
ПДФО витрати на переліт чартерним рейсом,
то проїзд на таксі — тим паче (за умови їх
документального підтвердження). І це вже
нарешті визнали податківці, скасувавши
в Базі знань роз’яснення, в яких вимагали
оподатковувати ці витрати ПДФО. Проте достеменно це можна стверджувати лише щодо
госпрозрахункових підприємств (див. с. 75).
А от що стосується бюджетників, то не все
так однозначно. Відповідно до п. 6 розділу
ІІ Інструкції про відрядження (її норми поширюються тільки на бюджетні установи та
організації) відрядженому в межах території
України працівникові відшкодовуються витрати на проїзд міським транспортом загального користування (крім таксі) відповідно до
погодженого маршруту та на орендованому
транспорті за місцем відрядження (згідно з
підтвердними документами).
Відповідно до п. 9 розділу ІІ Інструкції
про відрядження витрати за користування
таксі або оренду автотранспорту під час
відрядження за кордоном можуть бути відшкодовані лише з дозволу керівника (згідно
з підтвердними документами).
Враховуючи те, що витрати на таксі, які були
понесені бюджетником під час відрядження як
у межах території України, так і за кордоном,
не підлягають обов’язковому відшкодуванню,
але за рішенням керівника юридичної особи
ці витрати були відшкодовані працівнику, то
сума таких витрат вважатиметься додатковим
благом відповідно до пп. 164.2.17 ПКУ та включатиметься до складу загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника
податку. Хоча наголосимо, що п. 170.9 ПКУ не
передбачає оподаткування витрат на проїзд
таксі платниками податку — фізичними особами, якими є також і працівники бюджетних
установ та організацій.
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Сегодня в рубрике:
Отпуск без сохранения
зарплаты

c. 21

Особенности отдыха
в дни религиозных
праздников

c. 27

Руководитель без зарплаты:
возможно ли?
c. 30
Неполный расчет с работником:
действия предприятия c. 32

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
науковий редактор журналу «Кадровик України»

Відпустка

без збереження
зарплати

Для надання відпусток без збереження заробітної плати є чимало
підстав, передбачених законодавством. Про тривалість таких
відпусток, підстави для їх надання і про те, якими законодавчими
нормами це закріплено, далі в статті
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Види відпусток без збереження
зарплати
Державні гарантії та відносини, пов’язані
з наданням відпусток, регулюються, зокрема, КЗпП, Законом про відпустки та іншими
законами й нормативно-правовими актами
України. Закон про відпустки встановлює
державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання
їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво
важливих потреб та інтересів, всебічного
розвитку особи.
Законом передбачено надання таких двох
видів відпусток без збереження заробітної
плати:
• відпустки, що надаються працівникам в
обов’язковому порядку. Підстави їх надання
визначає ст. 25 Закону про відпустки (вони,
зокрема, надаються матерям з дітьми, інвалідам, пенсіонерам, ветеранам праці, в разі
одруження, поховання, на час карантину
тощо). Згадана стаття визначає повний перелік підстав і граничну тривалість відпустки
за кожною з них;
• відпустки, які надаються за згодою сторін (роботодавця і працівника). Підстави їх
надання ст. 26 Закону про відпустки визначає
як «за сімейними та іншими обставинами» і
встановлює, що їх тривалість не може перевищувати 15 календарних днів на рік.

Загальні правила надання
та використання відпусток
Для використання обох видів відпусток
без збереження заробітної плати працівник має написати на ім’я керівника заяву
з проханням надати йому відпустку. У ній
має бути вказана причина й тривалість
відпустки. Формулювання заяви може бути
таким:
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«Прошу надати мені як матері, дитині
якої встановлено категорію «дитина-інвалід
підгрупи А» відпустку без збереження заробітної плати на два роки з 29.02.2016 р.».
На підставі такої заяви роботодавець
має оформити наказ, текст якого може бути
таким:
«Надати (ПІБ, посада) відпустку без
збереження заробітної плати для догляду
за дитиною-інвалідом підгрупи А, яка потребує домашнього догляду, з 29.02.2016 р.
по 28.02.2018 р.».
Відпустки без збереження заробітної плати
не підлягають перенесенню чи подовженню в
разі тимчасової непрацездатності працівника
чи збігу їх з відпусткою у зв’язку з навчанням,
оскільки вони не належать до категорії щорічних. Поділ на частини та перенесення на
наступні роки таких відпусток Законом про
відпустки також не передбачено1.
Відпустки за ст. 25 Закону про відпустки надаються в обов’язковому порядку,
з урахуванням святкових і неробочих днів,
визначених ст. 73 КЗпП (тобто відпустка на
ці дні не подовжується). Якщо працівник
має право на отримання «обов’язкової» відпустки без збереження заробітної плати за
ст. 25, то права на відпустку без збереження
заробітної плати за згодою сторін за ст. 26
цього Закону він також не втрачає.
Усі категорії осіб, які визначені згаданими статтями Закону про відпустки, можуть
скористатися своїм правом на отримання
відпустки без збереження заробітної плати в
поточному році, оскільки вона не залежить
від стажу роботи.
Слід пам’ятати, що згідно зі ст. 2 Закону про
відпустки на період відпустки без збереження
заробітної плати за працівником зберігається
1 Вважаємо, що якщо прямої заборони щодо поділу
відпусток без збереження заробітної плати законом не
встановлено, то такі відпустки можна ділити за домовленістю між працівником і роботодавцем. Але працівник
не може на цьому наполягати на кшталт поділу щорічної
відпустки. (Прим. ред.)
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місце роботи та посада, а час перебування в
таких відпустках (за винятком відпустки без
збереження заробітної плати для догляду за
дитиною до досягнення нею 6-річного віку,
а якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний) — до досягнення нею
16-річного віку, якщо ж дитині встановлено
категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до
досягнення нею 18-річного віку) зараховується
до стажу роботи, що дає право на щорічну
основну відпустку.
Принагідно нагадаємо, що період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку включається до страхового
стажу як період, за який сплачено страхові
внески виходячи з розміру мінімального
страхового внеску (ст. 21 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV).
Звільнення за власним бажанням (ст. 38
КЗпП) чи за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)
під час відпустки без збереження заробітної
плати є можливим та не суперечить законодавству, оскільки зазначені статті не містять
обмежень щодо розірвання трудового договору в цей період.
Правила про недопустимість звільнення працівника в період перебування його
у відпустці стосуються тих випадків, коли
розірвання трудового договору відповідно
до чинного законодавства провадиться з
ініціативи роботодавця (ст. 40, 41 КЗпП).
У цьому випадку маються на увазі як щорічні,
так і інші відпустки, що надаються працівникам як із збереженням, так і без збереження
зарплати (п. 17 постанови Пленуму ВСУ «Про
практику розгляду судами трудових спорів»
від 06.11.1992 р. № 9).
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Відпустки за ст. 25

до п. 4 частини першої, статтю доповнено
новим п. 18. Як ці зміни вплинули на надання
відпусток без збереження заробітної плати,
розглянемо далі.
У ст. 25 Закону про відпустки наведено
чималий перелік працівників, яким роботодавець у наданні відпустки без збереження
заробітної плати не вправі відмовити. Така
відпустка надається:
• матері або батьку, який виховує дітей
без матері (в т. ч у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі), що має двох
і більше дітей віком до 15 років або дитинуінваліда, тривалістю до 14 календарних
днів щорічно, на підставі копії свідоцтв про
народження дітей та/або документа, що засвідчує інвалідність дитини-інваліда (п. 1);
• чоловікові, дружина якого перебуває
у післяпологовій відпустці, тривалістю до
14 календарних днів на підставі довідки з
місця роботи дружини про її перебування у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами
(п. 2);
• матері або іншим особам, зазначеним
у частині третій ст. 18 і частині першій ст. 19
Закону про відпустки, якщо дитина потребує
домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш
як до досягнення дитиною 6-річного віку,
а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) — не більш
як до досягнення дитиною 16-річного віку,
а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до досягнення
дитиною 18-річного віку2 на підставі копії
свідоцтва про народження дитини та довідки
медичного закладу про те, що дитина потребує домашнього догляду із зазначенням
терміну (п. 3).
• матері або іншій особі, зазначеній
у частині третій ст. 18 цього Закону, для

У 2015 р. ст. 25 Закону про відпустки
зазнала змін. Зокрема, викладено в новій
редакції п. 3 частини першої, внесено зміни

2 пункт у новій редакції відповідно до Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення окремих положень соціальної політики» від 15.01.2015 р. № 120-VIII.
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догляду за дитиною віком до 14 років, на
період оголошення карантину на відповідній території, на підставі копії свідоцтва
про народження дитини та підтверджуючої
інформації щодо оголошення карантину
(п. 3(1));
• учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII
(далі — Закон № 3551), тривалістю до 14
календарних днів щорічно3, на підставі копії
посвідчення учасника війни (частина перша
п. 4). До внесення змін відпустка за цією
підставою надавалася всім ветеранам війни,
тобто учасникам бойових дій, інвалідам вій
ни та учасникам війни.
Варто зазначити, що на сьогодні для
учасників війни відпустка без збереження
заробітної плати передбачена частиною
першою п. 4 ст. 25 Закону про відпустки,
а от для учасників бойових дій та інвалідів
війни передбачена норма щодо надання
додаткової оплачуваної відпустки, тобто зі
збереженням заробітної плати;
• особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, статус яких встановлений ст. 11 Закону № 3551, тривалістю до
21 календарного дня щорічно3 на підставі
копії посвідчення ветерана війни (частина
друга п. 4). До внесення змін відпустка за
цією підставою не перевищувала 14 календарних днів та була об’єднана у п. 4, який до
змін не поділявся на частини. На сьогодні
ці особи виділені в окремому абзаці, тобто
в частині другій п. 4 ст. 25 Закону про відпустки;
• особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, тривалістю до
21 календарного дня щорічно, на підставі
копії посвідчення (п. 5);
3 Пункт із змінами відповідно до Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення рівня соціального захисту окремих категорій
ветеранів війни» від 14.05.2015 р. № 426-VIII.
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• пенсіонерам за віком та інвалідам III
групи, тривалістю до 30 календарних днів
щорічно, на підставі копії пенсійного посвідчення та/або документа, що засвідчує
інвалідність (п. 6);
• інвалідам I та II груп, тривалістю до
60 календарних днів щорічно, на підставі
документа, що засвідчує інвалідність (п. 7);
• особам, які одружуються, тривалістю
до 10 календарних днів, на підставі довідки
з органів реєстрації актів цивільного стану
про подання заяви (п. 8);
• працівникам у разі смерті рідних по
крові або по шлюбу: чоловіка (дружини),
батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер тривалістю до
семи календарних днів (інших рідних —
тривалістю до трьох календарних днів) без
урахування часу, необхідного для проїзду
до місця поховання та назад, на підставі
копії свідоцтва про смерть родича, яка може
надаватися після повернення працівника з
відпустки (п. 9);
• працівникам для догляду за хворим
рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, тривалістю,
визначеною в медичному висновку, але не
більше 30 календарних днів, на підставі довідки медичного закладу (п. 10);
• працівникам для завершення санаторно-курортного лікування тривалістю, визначеною в медичному висновку, на підставі
путівки на санаторно-курортне лікування
(п. 11);
• працівникам, допущеним до вступних
іспитів у вищі навчальні заклади, тривалістю
15 календарних днів без урахування часу,
необхідного для проїзду до місцезнаходження
навчального закладу та назад, на підставі
довідки навчального закладу про прийняття
документів на вступ (п. 12);
• працівникам, допущеним до складання
вступних іспитів в аспірантуру з відривом
або без відриву від виробництва, а також
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працівникам, які навчаються без відриву
від виробництва в аспірантурі та успішно
виконують індивідуальний план підготовки, тривалістю, необхідною для проїзду до
місцезнаходження вищого навчального зак
ладу або закладу науки і назад, на підставі
довідки навчального закладу (п. 13);
• сумісникам на період до закінчення
відпустки за основним місцем роботи, на
підставі довідки з основного місця роботи
про надання відпустки (п. 14);
• ветеранам праці, тривалістю до 14
календарних днів щорічно, на підставі копії
посвідчення ветерана праці (п. 15);
• працівникам, які не використали за
попереднім місцем роботи щорічну основ
ну та додаткові відпустки повністю або
частково і одержали за них грошову компенсацію, тривалістю до 24 календарних
днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи, на підставі довідки
з місця попередньої роботи про виплату
компенсації за невикористану відпустку
при звільненні (п. 16);
• працівникам, діти яких віком до 18
років вступають до навчальних закладів,
розташованих в іншій місцевості, тривалістю
12 календарних днів без урахування часу,
необхідного для проїзду до місцезнаходження
навчального закладу та у зворотному напрямі (за наявності двох або більше дітей
зазначеного віку така відпустка надається
окремо для супроводження кожної дитини),
на підставі довідки навчального закладу
про прийняття документів на вступ (п. 17);
• працівникам на період проведення
антитерористичної операції (АТО) у відповідному населеному пункті, з урахуванням
часу, необхідного для повернення до місця
роботи, але не більш як сім календарних днів
4 Цим пунктом частину першу ст. 25 доповнено відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки» від 15.01.2015 р.
№ 121-VIII.
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після прийняття рішення про припинення
АТО4, на підставі підтверджуючої інформації
щодо віднесення певного населеного пункту
до переліку територій, на яких проводиться
АТО (п. 18);
Працівникам, які навчаються без відриву
від виробництва в аспірантурі, протягом
четвертого року навчання за їх бажанням
надається один вільний від роботи день на
тиждень без збереження заробітної плати
на підставі довідки навчального закладу про
навчання в аспірантурі (частина друга ст. 25).
Слід звернути увагу на те, що працівники,
які не виходять на роботу у зв’язку з переміщенням із районів проведення АТО, або
ті, які залишаються в таких районах під час
проведення АТО та не можуть виходити на
роботу у зв’язку з небезпекою для життя і
здоров’я, не можуть бути звільнені за п. 4
частини першої ст. 40 КЗпП через прогул.
Про це йдеться в листі Мінсоцполітики від
08.07.2014 р. № 7302/3/14-14/13. У ньому
також міститься рекомендація роботодавцям
за необхідності надавати працівникам на
їх прохання оплачувані відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, які
надаються працівникам в обов’язковому
порядку, та відпустки без збереження заробітної плати, які надаються за згодою
сторін у порядку, визначеному законодавством. Для отримання зазначеної відпустки
працівнику необхідно написати заяву про її
надання, в якій вказати початок відпустки
без визначеної тривалості, оскільки дата її
закінчення невідома.

Відпустки за ст. 26
Якщо відповідно до ст. 25 Закону про
відпустки вони надаються в обов’язковому
порядку за бажанням працівника, то згідно
зі ст. 26 цього Закону — за погодженням
працівника з роботодавцем. Якщо в першому
випадку причини надання відпустки чітко
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обумовлені, то для надання відпустки за
згодою сторін переліку причин немає. Отже,
відпустка без збереження заробітної плати,
що надається працівникові в обов’язковому
порядку, та відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін надаються лише
за бажанням працівника, а не з ініціативи
роботодавця.
Звертатися до роботодавця за одержанням
відпустки за ст. 26 працівник має залежно
від конкретних сімейних та інших обставин.
Законодавством встановлено, що тривалість
такої відпустки становить не більше 15
календарних днів на рік. Мається на увазі,
що оскільки вона не належить до щорічних,
то надається за поточний календарний рік.
Слід також зауважити, що залежно від
причин працівник може використовувати
її частково, адже в Законі про відпустки обмеження не передбачені. Тобто працівник
протягом року може використовувати її
частинами, декілька разів на рік, але її загальна тривалість не може перевищувати
15 календарних днів.
Водночас фахівці Мінсоцполітики зазначають, що законодавством не передбачено
поділу на частини відпусток без збереження
заробітної плати (лист Мінсоцполітики від
03.02.2012 р. № 31/13/133-12), а тому за
певної причини працівник повинен використати її повністю й одразу. Утім, варто
зауважити, що ці листи не є нормативноправовими актами та носять інформаційний
і рекомендаційний характер.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Відпустки для бюджетників
Доцільно нагадати про право надання керівниками органів виконавчої влади та інших
державних органів відпусток без збереження
заробітної плати без згоди працівників (п. 6(6)
Прикінцевих положень Закону України «Про
державний бюджет України на 2014 рік» від
16.01.2014 р. № 719-VІІ; далі — Закон № 719).
Крім цього, на сьогодні чинною є норма
п. 9 Прикінцевих положень Закону України
«Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих
актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII
стосовно права керівників вищезазначених
органів (крім органів, які беруть участь в
АТО, у здійсненні заходів із забезпечення
правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні
цих об’єктів у разі захоплення або спроби
насильного заволодіння зброєю, бойовою
та іншою технікою) надавати такі відпустки
на визначений цими керівниками термін.
Таку відпустку не слід плутати з відпусткою
без збереження заробітної плати, яка надається за ст. 26 Закону про відпустки. Якщо вона
й надаватиметься працівникам, то згідно з
п. 6(6) Прикінцевих положень Закону № 719.
У цьому Законі про норми ст. 26 Закону про
відпустки йдеться опосередковано. Зокрема,
що положення цієї статті у частині обмеження
терміну відпустки без збереження заробітної
плати не застосовуються.

Що нового
Строк давності щодо відпусток
У листі від 29.12.2015 р. № 774/13/116-15 Міністерство соціальної політики України роз’яснило,
що якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку за
кілька попередніх років (зокрема, за два, три,
чотири чи більше), він має право використати

їх, а в разі звільнення йому має бути виплачена
грошова компенсація. Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник
втрачає право на щорічні відпустки, воно не
містить заборони надавати щорічні відпустки в
разі їх невикористання.
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Вікторія ГАЛКІНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Особливості

відпочинку в дні
релігійних свят

Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Крім відпусток,
вихідних днів та скороченого робочого часу обов’язковою складовою відпочинку є свята та неробочі дні, зокрема дні деяких
православних релігійних свят. Працівники — представники неправославних конфесій мають право на відпочинок протягом
року для святкування їхніх великих свят з відпрацюванням за
ці дні. Чому саме з відпрацюванням, розглянуто в статті

В

Україні встановлено 11 днів, в які
більшість працівників не працюють,
а відзначають державні та релігійні
свята. Отже, відповідно до ст. 73 КЗпП
святковими днями є:
• 1 січня — Новий рік;
• 7 січня — Різдво Христове;
• 8 березня — Міжнародний жіночий
день;
• 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
• 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
• 28 червня — День Конституції України;
• 24 серпня — День незалежності України;
• 14 жовтня — День захисника України.
Неробочими днями є дні релігійних свят:
• 7 січня — Різдво Христове;
• один день (неділя) — Пасха (Великдень), що у 2016 р. припадає на 1 травня;

• один день (неділя) — Трійця, що у
2016 р. припадає на 19 червня.
У ці дні допускаються лише ті роботи,
припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (підприємства, установи,
організації, що працюють безперервно),
а також роботи, викликані необхідністю
обслуговування населення. У ці дні також
допускається залучення працівників до
роботи у випадках та в порядку, передбаченому ст. 71 КЗпП. Робота у святкові та
неробочі дні компенсується відповідно до
ст. 107 КЗпП.
Наприкінці 2015 р. до ст. 2(1) КЗпП було
внесено зміни, відповідно до яких в Україні
забороняється дискримінація у сфері праці,
зокрема порушення принципу рівності прав і
можливостей, пряме або непряме обмеження
прав працівників залежно від релігійних та
інших переконань.
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Зазначені у ст. 73 КЗпП дні релігійних
свят відзначаються лише тими особами,
які сповідують православну релігію. Тому
частиною третьою ст. 73 КЗпП передбачено
надання також додаткових днів відпочинку
представникам інших релігій, з обов’язковим
відпрацюванням за ці дні.
Одразу звертає на себе увагу той факт, що
представникам неправославних релігій дні
відпочинку надаються з обов’язковим відпрацюванням. Чому саме так? І чому всі інші
працівники відпочивають у дні релігійних
свят без відпрацювання? Однак нерівності
прав, яка відразу спадає на думку, в цій ситуації немає, адже загалом всі працівники,
незалежно від релігії, яку вони сповідують,
мають право на 11 святкових і неробочих днів
протягом року. Працівники — представники
неправославних конфесій відпочивають
разом з іншими працівниками у дні православних свят (Різдво, Пасха та Трійця) без
відпрацювання. Тому в разі надання таким
працівникам додаткових днів відпочинку в
дні їхніх релігійних свят з обов’язковим відпрацюванням загальна кількість вихідних,
робочих і святкових днів буде такою ж, як і
в працівників, які сповідують православну
релігію.
Обов’язковою умовою надання додаткових днів відпочинку представникам неправославних конфесій є реєстрація останніх в
Україні. Реєстрація релігійних організацій
здійснюється відповідно до Закону України
«Про свободу совісті та релігійні організації»
від 23.04.1991 р. № 987-ХІІ. З дня державної
реєстрації релігійна організація визнається
юридичною особою, користується правами
і несе обов’язки відповідно до чинного законодавства і свого статуту (положення).
Подання релігійної організації щодо надання працівникам, які є її членами, додаткових днів відпочинку оформлюється
у вигляді листа, адресованого керівнику
підприємства. Приклад оформлення листа
наведено в додатку 1.
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На підставі подання роботодавець видає
наказ про надання працівнику додаткових
днів відпочинку (додаток 2). Порядок відпрацювання за ці дні має бути врегульований правилами внутрішнього трудового
розпорядку або трудовим договором. Роботодавець у своєму наказі може передбачити обов’язкове надання днів відпочинку
конкретному працівнику у визначені дні
щороку або видавати такий наказ на початку
кожного календарного року, оскільки дні
релігійних свят можуть змінюватися.
Слід звернути увагу, що роботодавець
не може відмовити працівнику в наданні
додаткових днів відпочинку в дні його релігійних свят. Якщо всі умови, передбачені
ст. 73 КЗпП, виконано, додаткові дні відпочинку надаються в обов’язковому порядку.
Надання додаткових днів відпочинку з
відпрацюванням за ці дні фактично змінює
графік роботи працівника, тому оплата праці
має здійснюватися відповідно до нового графіка. Тобто дні відпочинку не оплачуються,
оскільки фактично є неробочими днями
для цього працівника, а дні відпрацювання
мають оплачуватися як звичайні робочі дні
за графіком. Той факт, що відпрацювання
відбувається у вихідні дні, не означає, що
працівник залучається до роботи у вихідний
у порядку, передбаченому ст. 71 КЗпП.
У табелі обліку використання робочого
часу за типовою формою № П-5, затвердженою наказом Держкомстату України від
05.12.2008 р. № 489, не передбачено відмітки
для вихідних, святкових та неробочих днів,
у ці дні зазвичай залишають пусті клітинки.
Форма має рекомендаційний характер і може
бути доповнена необхідними показниками.
Якщо на підприємстві затверджено форму
табеля (на основі типової форми), яка передбачає показники для вихідних, святкових та
неробочих днів, їх можна використати для
відмітки в табелі днів відпочинку, наданих
працівникові в індивідуальному порядку в
дні релігійних свят.
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Додаток 1
Релігійна організація 				
Директору ТОВ
«Іудейська релігійна 				
«Металеві конструкції»
громада м. Ковель»					
Бахталовському А. С.
вул. Самчука, 19
м. Ковель, 45000 						
тел. (03352) 3-19-42
код ЄДРПОУ 45678954
12.01.2016

№ 02-01/16

Про надання Малковичу С. М.
додаткових днів відпочинку
Шановний Андрію Сергійовичу!
Керуючись ст. 73 КЗпП прошу Вас надати працівнику ТОВ «Металеві конструкції»
Малковичу Сергію Михайловичу, який є членом релігійної організації «Іудейська релігійна
громада м. Ковель», додаткові дні відпочинку у 2016 р. (з обов’язковим відпрацюванням
за ці дні) в такі дні релігійних свят іудейської громади: 29 квітня, 3 та 11 жовтня.
Керівник			

Левін				

С. М. Левін
Додаток 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ»
НАКАЗ
14.01.2016

м. Ковель

№ 4-к

Про надання додаткових
днів відпочинку Малковичу С. М.
Відповідно до частини третьої ст. 73 КЗпП
НАКАЗУЮ:
Надати Малковичу Сергію Михайловичу, начальнику комерційного відділу, додаткові дні відпочинку (з обов’язковим відпрацюванням за ці дні) у такі дні релігійних
свят іудейської громади1:
— 29.04.2016 р. — з відпрацюванням 17.04.2016 р.;
— 03.10.2016 р. — з відпрацюванням 09.10.2016 р.;
— 11.10.2016 р. — з відпрацюванням 23.10.2016 р.
Підстави:
1. Заява Малковича С. М.
2. Лист релігійної організації «Іудейська релігійна громада м. Ковель» від
12.01.2016 р. № 02-01/16.
Директор			

Бахталовський			

А. С. Бахталовський

1 У зазначеному прикладі роботодавцем та працівником одразу були узгоджені дати днів відпрацювання. Однак слід звернути увагу, що якщо працівник захворіє в ці дні або з інших причин не зможе вийти на
роботу, їх потрібно буде перенести на інший період.
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Ігор ЗАБУТА,
керуючий партнер юридичної компанії BLC-Ukraine

Керівник

без зарплати:
чи можливо?

Якщо підприємство не провадить діяльності, але є працівники,
яким потрібно виплачувати зарплату — це найгірший варіант,
який можна уявити. Дещо простіше, коли з працівників є лише
керівник. Чи законно не виплачувати йому зарплату, якщо
підприємство не працює?

Керівник є найманим працівником
Стаття 95 КЗпП встановлює соціальну
державну гарантію — мінімальну заробітну
плату як законодавчо встановлений розмір,
нижче якого не може провадитися оплата
за виконаний місячний або погодинний
обсяг робіт. Тому обов’язок підприємства
нараховувати працівнику зарплату виходячи
з рівня не нижче мінімальної. Відповідно й
обов’язок нараховувати і сплачувати ПДФО,
військовий збір та ЄСВ не залежить від бажання працівника та фінансових можливостей
підприємства. Навіть якщо директор напише
на ім’я учасників товариства заяву, в якій висловить бажання працювати безоплатно, або
видасть наказ аналогічного змісту, обов’язок
юридичної особи виплачувати зарплату та
сплачувати податки і внески залишиться в силі.
У той же час мінімальна зарплата може
виплачуватися за фактично виконану ро-

боту (ст. 102(1) КЗпП). Тому немає жодних
законодавчих перешкод для того, щоб прийняти директора на роботу за сумісництвом
і виплачувати йому мінімальну зарплату виходячи з однієї-двох годин роботи на місяць
або квартал.
Це дасть змогу звести до мінімуму витрати
на оплату праці, але не на сплату податків
(зборів).
Зауважимо, що зарплата нижче мінімальної (в абсолютному значенні) привертає
увагу податкових органів. Тому важливо
коректно оформити відповідне рішення загальних зборів товариства про призначення
директора та наказ про його прийняття на
роботу за сумісництвом. У рішенні доречно
зазначити, що підприємство не здійснює
діяльності, визначити обмежені обов’язки
директора (підготовка та подача бухгалтерської та податкової звітності) та час
його роботи.
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Керівник «відсутній»
Виходячи з приписів ст. 98 та 99 ЦКУ,
загальні збори товариства (хоча й наділені
необмеженою компетенцією з управління
справами товариства) створюють виконавчий
орган, назвою якого має бути «директор» або
«дирекція». Можна сперечатися з приводу того,
чи припустимо покласти виконання функцій та
здійснення повноважень виконавчого органу
на учасника товариства без його призначення
директором. Але на практиці держреєстратор
не внесе до Єдиного державного реєстру змін
до відомостей про юрособу без зазначення
даних про керівника і вимагатиме чіткої
інформації про призначення директора в
протоколі загальних зборів.
У той же час необхідно розрізняти трудові
правовідносини та правовідносини, за Законом
«Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV. Право
директора на звільнення не може бути обмежене ані цим Законом, ані інтерпретацією
державним реєстратором статей ЦКУ.
Обов’язок виплачувати зарплату та відповідні податки і внески виникає виключно
з трудових відносин, а його припинення не
пов’язане з реєстраційними процедурами.
Якщо директор подасть загальним зборам
заяву про звільнення за власним бажанням,
учасники зобов’язані задовольнити таку заяву
незалежно від того, чи буде призначений наступний директор. Так само право роботодавця
(загальних зборів) і працівника (директора)
розірвати трудовий договір за згодою сторін
не ставиться законом у залежність від факту
призначення наступного керівника. І трудові
правовідносини, як і обов’язок сплачувати
зарплату, податки та внески, будуть припинені
з моменту звільнення керівника незалежно
від того, чи будуть внесені відповідні зміни до
Єдиного державного реєстру і до облікових
даних (при цьому не варто забувати про відповідальність за порушення встановленого
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порядку взяття на облік (реєстрації) у конт
ролюючих органах, передбачену ст. 117 ПКУ).
На практиці поширений такий алгоритм:
• рішенням загальних зборів признача
ється директор — учасник товариства, подаються необхідні документи держреєстратору
для внесення змін до відомостей про юрособу,
оформлюється трудовий договір;
• на підставі заяви директора рішенням
загальних зборів він звільняється (за згодою
сторін) у день призначення, трудовий договір
розривається. Цим же рішенням той самий
учасник, до відновлення діяльності товариства,
уповноважується подавати звітність та, за
необхідності, підписувати договори від імені
товариства (потрібно оформити довіреність).
Переваги такого алгоритму полягають у
тому, що в результаті звільнення директора
не виникає необхідності вносити зміни до
відомостей в ЄДР (та до облікових даних)
товариства — особа, яка уповноважена діяти
від імені товариства, не змінюється, хоч вона
вже не є директором. Залишається ризик,
що контролюючі органи наполягатимуть на
тому, що трудові відносини фактично існують.
Саме через це необхідно належним чином
оформити припинення трудових відносин.
Цей алгоритм є більш-менш безпечним
тільки в ситуації, якщо підприємство справді
не працює і подаються «нульові» звіти. Інакше
контролюючі органи матимуть достатньо
аргументів на користь того, що трудові відносини фактично існують, але не неоформлені.
Варто відзначити, що безоплатне виконання
навіть незначного обсягу функцій керівника
учасником товариства тільки на перший
погляд здається більш виправданим, ніж безоплатне виконання таких функцій сторонньою
особою. З юридичної точки зору безоплатна
робота учасника нічим не відрізняється від
безоплатної роботи будь-якої сторонньої особи,
не пов’язаної з товариством корпоративними
правами. Тому перший варіант, який передбачає працевлаштування керівника за сумісництвом, є безпечнішим, хоча й витратнішим.
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Ріна ТАВРЕНКО,
юрист

Неповний

розрахунок з працівником:
дії підприємства
Роботодавець має в день звільнення виплатити працівнику всі
належні суми, у т. ч. компенсацію за невикористану відпустку. Як
правило, роботодавці дотримуються вимог законодавства. Але що
робити, якщо після звільнення працівника роботодавець виявляє,
що в обчисленні суми остаточного розрахунку допущені помилки?

Ситуація
Працівник звільнився. В останній день
роботи з ним відповідно до ст. 116 КЗпП проведено остаточний розрахунок — виплачено
всі належні суми, в т. ч. компенсацію за невикористану відпустку. Суму компенсації за
невикористану щорічну відпустку обчислено
відповідно до норм Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.
Згодом бухгалтером підприємства виявлено,
що середньоденну заробітну плату визначено
в меншому розмірі, ніж належало (наприклад, кнопка в калькуляторі запала або вірус
проник у комп’ютерну програму тощо). Як
наслідок, це призвело до заниження суми
компенсації за невикористану відпустку. Як
бути: доплачувати чи ні?

Законодавчі норми
Оскільки всім властиво помилятися, законодавець вирішив стимулювати роботодавців уважно ставитися до питань оплати

праці працівника, навіть звільненого, та
передбачив у ст. 117 КЗпП покарання за неуважність. Нею встановлена відповідальність
за затримку розрахунку в разі звільнення.
Так, у разі невиплати з вини роботодавця
належних звільненому працівникові сум у
строки, зазначені в ст. 116 КЗпП (тобто в
день звільнення), за відсутності спору про їх
розмір роботодавець має виплатити працівникові його середній заробіток за весь час
затримки по день фактичного розрахунку.
За наявності спору про розміри належних
звільненому працівникові сум роботодавець
повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір вирішено
на користь працівника. Якщо спір вирішено
на користь працівника частково, то розмір
відшкодування за час затримки визначає
орган, який виносить рішення по суті спору.
Таким чином, згідно з положеннями ст. 117
КЗпП обов’язковою умовою для покладення
на підприємство відповідальності за невиплату належних працівникові сум при
звільненні є наявність вини підприємства,
що підтвердив і Верховний Суд України, зо-
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крема, в постанові від 11.11.2015 р.
Слід також зауважити, що ст. 117 КЗпП
розрізняє випадки, коли роботодавець:
• не виплачує належних звільненому
працівникові сум взагалі або у встановлені
строки. У такому разі «розплата» є неминучою;
• виплачує звільненому працівникові
суми вчасно, але не в повному розмірі. У такому разі відшкодування сплачується, якщо
наявний спір і він вирішується на користь
працівника, або сума відшкодування зменшується на розсуд органу, що вирішує такий
спір, яким, як правило, є суд. Зокрема, у п. 20
постанови Пленуму Верховного суду України
від 24.12.1999 р. № 13 вказується, що в разі
часткового задоволення позову працівника
суд визначає розмір відшкодування за час
затримки розрахунку з урахуванням спірної
суми, на яку той мав право, частки, яку вона
становила в заявлених вимогах, істотності
цієї частки порівняно із середнім заробітком
та інших конкретних обставин справи.
В описаному вище випадку наявний другий
варіант: роботодавець з працівником розрахувався, але згодом виявив, що лише частково.
Однак роботодавець відчуває подих у
спину не тільки ст. 117 КЗпП, а й «нової»
ст. 265 КЗпП1, ст. 41 КУпАП, згадуються забуті норми Закону про оплату праці щодо
компенсації працівникам втрати частини
заробітної плати у зв’язку з порушенням
строків її виплати та на очі потрапляє ще
свіже в пам’яті рішення Конституційного
Суду України від 15.10.2013 р. № 9-рп/2013 у
справі № 1-18/2013 щодо строків звернення
за остаточним розрахунком2. В останньому,
нагадаємо, сказано, що в аспекті конституційного звернення положення частини
другої ст. 233 КЗпП слід розуміти так, що в
разі порушення законодавства про оплату
праці працівник має право звернутися до
суду з позовом про стягнення сум індексації

заробітної плати та компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням
строків її виплати як складових належної
працівнику заробітної плати без обмеження
будь-яким строком незалежно від того, чи
були такі суми нараховані роботодавцем.
Вважаємо, що цього різноманіття відповідальності достатньо, щоб ставити слушне
запитання: доплачувати чи ні?

1 Детальніше про відповідальність за ст. 265 КЗпП див.
журнал «Заработная плата» № 1/2014, с. 30. (Прим. ред.)

2 Це рішення аналізувалося нами в журналі «Заработная
плата» № 6/2015, с. 23. (Прим. ред.)

Дії підприємства
Найперше, що спадає на думку в цій ситуації,
сидіти тихенько, як партизан, і сподіватися, що
все обійдеться: що було, те минуло, працівник
ніби-то пішов задоволений (або незадоволений,
але то його справа), роботодавець борги сплатив, а той факт, що не повністю, то це ще слід
довести. Можна й так вчинити, але слід бути
готовим, що таку операцію під час можливої
перевірки помітить Державна служба України
з питань праці і одразу ж захоче застосувати
до роботодавця штраф згідно з абзацом другим частини другої ст. 265 КЗпП у розмірі
трьох мінімальних зарплат (з 01.01.2016 р. —
4134,00 грн) за порушення встановлених
строків виплати заробітної плати працівникам,
інших виплат, передбачених законодавством
про працю, більш як за один місяць, виплату
їх не в повному обсязі.
Тому друге, що спадає на думку, роботодавцю доцільно виплатити якнайшвидше колишньому працівнику (далі — експрацівник) різницю суми компенсації за
невикористану відпустку. Хоча й у цьому
випадку з огляду на приписи ст. 265 КЗпП
імовірність притягнення до відповідальності все ж залишається. Строки давності
для застосування штрафів за ст. 265 КЗпП
поки що чітко не прописані. Однак якщо
роботодавець не виплатить суму повністю,
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це буде триваюче правопорушення, а якщо
виплатить, то строк відраховуватиметься з
дати виплати (це стосується і ст. 41 КУпАП).
Якщо роботодавець повністю розрахується
з екс-працівником, він (роботодавець) отримає ряд переваг: чисте сумління, економію
на судових витратах, а якщо екс-працівник
виявиться занадто наполегливим і таки
звернеться до суду, роботодавець зможе
розраховувати на «пом’якшену» версію суми
відшкодування або навіть на перемогу в суді.
Отже, перерахувавши та перевіривши декілька разів середньоденну заробітну плату та
підготувавшись до виплати суми компенсації
за невикористану відпустку екс-працівникові,
роботодавцю доцільно поговорити з ним.
І зробити це варто таким чином.
Надіслати екс-працівнику лист-повідом
лення про те, що роботодавець хоче доплатити певну суму. Зробити це слід рекомендованим листом з описом вкладення та
повідомленням про вручення за адресою
проживання екс-працівника (яка може бути
відома роботодавцю). Собі роботодавець має
залишити копію такого листа-повідомлення
та другий примірник опису.
Такі кроки роботодавця є важливими через те, що в разі нез’явлення працівника або
звернення його до суду з вимогою виплатити
йому компенсацію в більшому розмірі роботодавець вже матиме доказ того, що він хотів
виплатити суму компенсації та здійснив усі
залежні від нього дії, і не його вина, що експрацівник не дав йому цього зробити. Тобто
якщо справа дійде до суду, роботодавець
матиме підстави стверджувати, що розмір
відшкодування, передбаченого ст. 117 КЗпП,
належить екс-працівнику виключно станом
на день, коли екс-працівник мав би отримати
лист і прийти за сумою компенсації.
Зверніть увагу, що суму компенсації (доплату) бажано виплатити готівкою з каси за
видатковим ордером чи видатковою відомістю.
Адже потрібно, щоб екс-працівник власноручно розписався в отриманні коштів та поставив
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дату. У такому випадку в разі судового спору
роботодавець матиме доказ як виплати суми
компенсації, так і точної дати події, про яку
екс-працівник, безперечно, знав.

Чи компенсувати затримку?
Відповідно до ст. 34 Закону про оплату праці компенсація працівникам втрати частини
заробітної плати провадиться відповідно до
індексу зростання цін на споживчі товари і
тарифів на послуги у зв’язку з порушенням
термінів її виплати в разі затримки на один
і більше календарних місяців. Стаття 117
КЗпП також передбачає «компенсацію» за
затримку розрахунку, але в розмірі середньої
зарплати. Тобто за одне порушення передбачено два види відповідальності. До того
ж відповідальність за ст. 117 КЗпП є вищою.
Так, наприклад, якщо середньоденна зар
плата 100,00 грн і роботодавець заборгував
екс-працівнику компенсацію за невикористану
відпустку в сумі 1000,00 грн з січня 2015 р.,
то в січні 2016 р. він мав би виплатити компенсацію за ст. 34 Закону про оплату праці в
межах 400,00 грн, а за ст. 117 КЗпП — понад
30 тис. грн (100,00 × 360 днів умовно). І чим
довшою є затримка в розрахунку, тим більшою буде сума компенсації за ст. 117 КЗпП.
За таких обставин роботодавець може
спробувати виплатити екс-працівнику за
окремим видатковим документом лише
«компенсацію за втрату частини заробітної
плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати» (за ст. 34 Закону про оплату праці)
і «заховати» подалі КЗпП. Хоча на початку
статті ми зауважили, що законодавець стимулює уважно ставитися до питань оплати
праці навіть звільненого працівника, тому
слід бути готовим до найгіршого варіанта.
І насамкінець звертаємо увагу, що відсутність коштів на рахунку роботодавця не
може бути підставою для звільнення його
від виплати всіх сум.

Сегодня в рубрике:

Часовые тарифные ставки
рабочих-разрядников
c. 35
Медицинские осмотры
работников: порядок
проведения и учет

c. 43

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Часовые

тарифные ставки
рабочих-разрядников
В статье рассмотрен порядок установления часовых тарифных ставок рабочим-разрядникам. Часовая тарифная
ставка рабочего-разрядника изменяется с учетом изменения среднемесячной нормы продолжительности рабочего
времени. И главный вопрос: надо ли вносить изменения в
штатное расписание?
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Н

а многих предприятиях тарифные
ставки последний раз повышались с
01.09.2015 г. в связи с установлением
нового размера минимальной заработной
платы, а следующее повышение ожидается
с 01.05.2016 г. вместе с очередным увеличением минимальной заработной платы.
Временной отрезок между повышениями тарифных ставок охватывает два года,
в которых разная норма продолжительности
рабочего времени: в 2015 г. — 2004 часа,
в 2016 г. — 2003 часа.
Часовая тарифная ставка, как правило,
в штатном расписании не устанавливается. Следовательно, в связи с изменением
среднемесячной нормы продолжительности
рабочего времени вносить изменения в штатное расписание не следовало бы. И чтобы
в решении этого вопроса следовать правилам, напомним порядок расчета часовых
тарифных ставок рабочим-разрядникам по
сравнению с расчетом рабочим-окладникам.
Труд рабочих-разрядников в отличие от
рабочих, получающих месячный оклад, оплачивается по установленным часовым ставкам
в соответствии с присвоенными разрядами.
Для рабочих-окладников часовые тарифные ставки рассчитываются по окончании
месяца делением утвержденной месячной
ставки на месячную норму продолжительности рабочего времени. А для рабочих-разрядников часовые ставки рассчитываются
делением месячной ставки на среднемесячную норму продолжительности рабочего
времени. Следовательно, если изменяется
среднемесячная норма продолжительности
рабочего времени (одна из составляющих
расчета), то на предприятии локальным
актом должны быть изменены и связанные
с этим часовые тарифные ставки рабочихразрядников. Поэтому возникла необходимость рассмотреть нормативную схему
установления часовых тарифних ставок с
тем, чтобы руководствоваться ею в практической работе.
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Нормативная схема установления
часовых тарифных ставок
Согласно действующему законодатель
ству предприятия самостоятельно устанавливают в коллективном договоре тарифные ставки
наряду с другими показателями тарифной
системы оплаты труда. При этом соблюдаются нормы и гарантии, предусмотренные
законодательством, генеральным и отраслевыми (межотраслевыми), территориальными
соглашениями (часть первая ст. 8 Закона об
оплате труда и часть вторая ст. 97 КЗоТ).
В сфере внепроизводственного до
говорного регулирования генеральные
соглашения всегда относили установление
тарифных ставок к компетенции отраслевых (межотраслевых), территориальных
соглашений. В отраслевых соглашениях на
2014–2016 гг. (например, по агропромышленному комплексу, а также по отрасли
хлебопродуктов) регулирование тарифных
ставок рабочих ограничивается только коэффициентами их соотношения с минимальной тарифной ставкой рабочего I разряда.
При этом указывается, что конкретные
минимальные размеры тарифных ставок
разрядников определяются путем деления
месячных размеров тарифных ставок на
среднемесячную норму продолжительности
рабочего времени. И приводится рекомендованная Минсоцполитики норма продолжительности рабочего времени на 2014 г. На
последующие годы предполагается другое
значение этой нормы.
В коллективном договоре, как правило,
часовые тарифные ставки рабочих-разрядников (рассчитанные описанным выше способом) устанавливаются без указания их срока
действия. Предполагается, что они действуют
до изменения их расчетных составляющих.
В штатном расписании утверждаются
месячные тарифные ставки (оклады) рабочих
и должностные оклады служащих согласно
наименованиям профессий (должностей) с

№3 (116) март 2016

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

учетом потребностей предприятия в работниках определенной квалификации (а не
пофамильно). Напомним, что форма штатного расписания является произвольной, она
утверждена только для бюджетной сферы.
В приказе по предприятию работникам
списочного состава в соответствии со штатным расписанием утверждаются месячные
тарифные ставки (оклады) и должностные
оклады. В этом приказе со дня его издания
могут предусматриваться и размеры часовых
тарифных ставок рабочих-разрядников.

тех же размерах месячных ставок и новой
календарной среднемесячной норме часов
в приложениях не рассматривается.
С учетом изложенного, когда в какой-то
начальный период нового календарного года
не изменяются размеры месячных тарифных
ставок, уточнение часовых тарифных ставок
в связи с изменением среднемесячной нормы
часов целесообразно оформлять специальным
приказом по предприятию, согласованным с
профсоюзным комитетом. Такое согласование
следует из п. 3 ст. 247 КЗоТ ввиду необходимости
совместного решения работодателем и проф
органом вопроса оплаты труда работников.
Также целесообразно для организационной определенности в установлении часовых тарифных ставок как обязательство
работодателя в части оплаты труда пре
дусматривать в коллективном договоре
норму такого содержания:
«С учетом новой среднемесячной нормы
продолжительности рабочего времени при
утвержденных месячных тарифных ставках
уточнение часовых тарифных ставок по списочному составу рабочих-разрядников оформлять специальным приказом, согласованным
с профсоюзным комитетом предприятия».
В приложении 4 приводится образец специального приказа по предприятию об изменении
часовых тарифных ставок рабочим-разрядникам в новом календарном году (по ранее
утвержденным месячным тарифным ставкам
и новой среднемесячной норме часов).
Приказ охватывает ограниченный контингент рабочих, труд которых оплачивается по
часовым тарифным ставкам в соответствии с
присвоенными разрядами. На примере конкретного рабочего, аппаратчика обработки
зерна ІV разряда Чопко В. И., показано, что
часовая тарифная ставка уменьшилась с
11,75 грн до 11,70 грн.
Надеемся, что предложенный материал
будет полезен при решении вопросов по изменению часовых тарифных ставок рабочимразрядникам с учетом новой среднемесячной

Документальное формление
В приложениях 1–3 на примере предприятия
отрасли хлебопродуктов приводятся примеры принимаемых в комплекте документов с
установлением, в частности, часовых тарифных ставок рабочим-разрядникам (в данном
случае — аппаратчику обработки зерна).
Здесь показана документальная процедура повышения заработной платы на
предприятии с 01.09.2015 г. в связи с законодательным повышением минимальной
заработной платы до 1378,00 грн в месяц.
Часовые тарифные ставки в соответствующем приложении к коллективному договору
с учетом среднемесячной нормы часов на
2015 г. установлены по профессиям, а приказом по предприятию утверждены работникам
списочного состава. В штатном расписании
часовые тарифные ставки не указываются.

Организация изменения часовых
тарифных ставок
Нормативная схема установления часовых тарифных ставок рабочих-разрядников базируется на утвержденных размерах
месячных ставок и календарно определяемой среднемесячной норме часов. Случай
изменения часовых тарифных ставок при
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Приложение 1

…

8,70
(1447,00
166,25)

Часовая
тарифная
ставка, грн
…

1447,00

1,00

І

Месячная
тарифная
ставка, грн

Тарифные
ставки

Главный экономист					

…

Элеватор (основное производство): аппаратчики обработки
зерна и т. д.
Коэффициент для повременщиков — 1,0

Наименование тарифных
сеток (видов производства)
и профессий работников,
межотраслевые коэффициенты соотношений с минимальной тарифной ставкой
рабочего 1 разряда
ІІІ

10,44
(1736,00
166,25)

9,49
(1577,00
166,25)

…

11,75
(1953,00
166,25)

1953,00

1,35

Голуб				

…

1736,00

1,20

1577,00

…

ІV

V

…

13,49
(2243,00
166,25)

2243,00

1,55

Межразрядные коэффициенты
1,09

ІІ

Разряды

Т. П. Голуб

…

15,67
(2605,00
166,25)

2605,00

1,80

VІ

Размеры часовых и месячных тарифных ставок с 01.09.2015 г. по рабочим-разрядникам, исходя из
минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда 1447,00 грн в месяц при 40-часовой рабочей неделе
и среднемесячной норме часов в 2015 г. 166,25

Приложение № 6 к Коллективному договору на 2015 год
ПАО «Запорожский элеватор»
(в новой редакции от 24.09.2015 г.)

Фрагменты примеров документов с установлением часовых тарифных ставок
рабочим-разрядникам
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…

…

…

8273,2

Главный экономист					

Итого

Аппаратчик обработки зерна
ІV разряда

…

Производственный участок
…

…

3.

…

Аппарат управления
…

Код профессии по
Классификатору профессий

…

№
п/п

Наименование структурных
подразделений, должностей
и профессий

…

1953,00

…

…

Должностной
оклад
(грн)

155 840

…

3906,00

…

…

Месячный
фонд заработной
платы
(грн)

Голуб				

50,5

…

2

…

…

Количество штатных должностей

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ на 2015 год
ПАО «Запорожский элеватор» в новой редакции с 25.09.2015 г.,
исходя из минимальной заработной платы 1378,00 грн в месяц

Т. П. Голуб

…

Чопко В. И.

…

…

Примечание (фамилия, инициалы
работника, замещающего штатную единицу)

Приложение к приказу от 25.09.2015 г. № 86-ОД

Приложение 2
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нормы часов.
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Голуб				

…

4

…

…

% к ставке, окладу

7680,50

…

78,12

…

…

сумма,
грн

Т. П. Голуб

145 320,50

…

2031,12

…

…

Месячная
тарифная
ставка,
оклад с
доплатами
и надбавками, грн

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Главный экономист					

Итого

…

…

…

Чопко В. И.

2.

…

Доплата за
работу с
вредными
условиями труда

1953,00
(часовая
тарифная
ставка —
11,75)

Аппаратчик
обработки
зерна ІV
разряда
…

…

…

…

…

…

Производственный
участок
…

…

наименования
доплат и надбавок

…

Профессия
(разряд),
должность

Аппарат управления
…

Структурное подразделение, фамилия и инициалы
работника

Постоянные доплаты и надбавки

…

№
п/п

Месячная
тарифная
ставка,
оклад
(часовая
тарифная
ставка),
грн

Тарифные ставки и должностные оклады, постоянные доплаты и надбавки работникам ПАО
«Запорожский элеватор» с 01.09.2015 г., исходя из минимальной заработной платы 1378,00 грн в месяц

Приложение к приказу от 28.09.2015 г. № 87-ОД

Приложение 3
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Приложение 4
Пример приказа по предприятию об изменении в новом календарном году
часовых тарифных ставок рабочим-разрядникам
ПАО «Запорожский элеватор»
ПРИКАЗ
06.01.2016 г.			

г. Запорожье			

№ 2-ОД

О часовых тарифных ставках
рабочих-разрядников в 2016 г.
Часовые тарифные ставки рабочих-разрядников были утверждены с 01.09.2015 г.
при 40-часовой рабочей неделе и среднемесячной норме продолжительности рабочего
времени на этот год 166,25 часа. С начала 2016 г. при той же продолжительности
рабочей недели труд оплачивается по месячным тарифным ставкам, утвержденным
в 2015 г., а среднемесячная продолжительность нормы рабочего времени в 2016 г.
составляет 166,92 часа.
С учетом изложенного, в целях установления часовых тарифных ставок рабочимразрядникам с учетом среднемесячной продолжительности нормы рабочего времени на 2016 г. (вариант дополнения к преамбуле: руководствуясь соответствующей
нормой коллективного договора на 2016 г. в части оплаты труда), по согласованию
с профсоюзным комитетом предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01.01.2016 г. часовые тарифные ставки рабочих-разрядников согласно приложению к приказу.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на главного экономиста Голуб Т. П.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 05.01.2016 г.
с проектом приказа.
Председатель правления		

Козак		

Д. И. Козак

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

…

1953,00

Аппаратчик обработки
зерна ІV разряда
…

…

4

Месячная тарифная
ставка, грн

…

3

Профессия (разряд)

Главный экономист					

…

2.

…

Чопко В. И.

…

2

1
Производственный
участок
…

Структурное
подразделение, фамилия
и инициалы работника

№
п/п

…

Т. П. Голуб

11,70
(1953,00 166,92)

…

5

Часовая тарифная
ставка, грн

Часовые тарифные ставки рабочих-разрядников с 01.01.2016 г.
(при среднемесячной норме продолжительности рабочего времени на 2016 г. 166,92 часа)

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 06.01.2016 г. № 2-ОД
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Медичні огляди

працівників: порядок проведення
та облік
У статті розглянуто, хто з працівників має обов’язково проходити медичні огляди, як організувати їх проведення, правильно
оформити документально та відобразити в обліку

З

аконодавством України визначено
категорії працівників, а також перелік
професій і виробництв, працівники яких
підлягають обов’язковим медичним оглядам.
Проте роботодавці мають не лише контролювати проходження такими працівниками
медоглядів, а й організувати їх за свій рахунок
як для вже працюючих на підприємстві осіб,
так і тих, хто тільки приймається на роботу.
Необхідність проходження медогляду
передбачена нормами:
• трудового законодавства (КЗпП, Закон
України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.
№ 2694-XII; далі — Закон № 2694) — для працівників, умови праці яких відрізняються від
стандартних, або яким ще не виповнився 21 рік;
• санітарного законодавства (Закон
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III;
далі — Закон № 1645, Закон України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» від 24.02.1994 р.
№ 4004-XII; далі — Закон № 4004) — для
працівників, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення.
Також медичний огляд як складову спеціальної перевірки мають проходити осо-

би, що претендують на зайняття посад,
пов’язаних із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, з метою
встановлення їх придатності до роботи чи
служби. Крім того, окремими спеціальними
нормативними актами встановлені й інші
підстави для проходження медичного обстеження працівників, пов’язані зі специфікою
їхніх професій чи умов роботи, наприклад,
працівників залізничного транспорту і мет
рополітенів, поліцейських тощо.

Групи медичних оглядів
Враховуючи норми вказаних вище законів, можна відзначити, що в одних випадках
медичні огляди проводяться в межах заходів
з охорони праці, а в інших — для профілактики нерозповсюдження інфекційних хвороб
працівниками, які контактують із населенням. У зв’язку з цим медичні огляди можна
умовно поділити на дві групи: «трудові» та
профілактичні.
«Трудовим» медичним оглядам згідно
зі ст. 169 КЗпП та ст. 17 Закону № 2694 підлягають працівники:

43

44

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

• зайняті на:
— важких роботах;
— роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
— роботах, де є потреба у професійному
доборі;
• віком до 21 року, незалежно від їхньої
професії та здійснюваного виду діяльності.
Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередні
(періодичні) медичні огляди працівників,
наведено в додатку 4 до Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 21.05.2007 р.
№ 246 (далі — Порядок № 246), а Перелік
робіт, для виконання яких обов’язковий медогляд, — у додатку 5 до цього Порядку.
Згідно з цими документами до шкідливих та небезпечних факторів виробничого
середовища і трудового процесу належать,
зокрема, хімічні речовини та їх сполуки
й суміші, промислові аерозолі, біологічні
фактори (біостимулятори, інфікований матеріал тощо), фізичне перенавантаження та
перенапруження окремих органів і систем.
А роботами зі шкідливими та небезпечними
умовами праці вважаються роботи на висоті, верхолазні, усі види підземних робіт,
роботи в нафтовій та газовій промисловості,
на гідрометеорологічних станціях, роботи в
аварійно-рятувальних службах, будівельні
роботи тощо.
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджено спільним наказом
Міністерства охорони здоров’я України,
Державного комітету України по нагляду за
охороною праці від 23.09.1994 р. № 263/121.
На підставі згаданих вище документів і
визначаються категорії працівників, які в
обов’язковому порядку повинні проходити медичні огляди з метою охорони свого здоров’я.
Профілактичні медичні огляди про
водяться на підставі ст. 21 Закону № 1645

та ст. 26 Закону № 4004. Відповідно до них
працівники окремих професій, виробництв
та організацій, діяльність яких пов’язана
з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб,
повинні проводити обов’язкові профілактичні
медичні огляди.
Дізнатися про те, працівники яких саме
професій, виробництв та організацій підлягають обов’язковим профілактичним медичним
оглядам, можна з Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним
оглядам, затверджений постановою КМУ від
23.05.2001 р. № 559 (далі — Перелік № 559).
До них, зокрема, належать працівники підприємств харчової промисловості, громадського
харчування і торгівлі, водопровідних споруд,
лікувально-профілактичних, пологових будинків, дошкільних і навчально-виховних
закладів, об’єктів комунально-побутового
обслуговування, інших підприємств, установ,
організацій, професійна чи інша діяльність
яких пов’язана з обслуговуванням населення
і може спричинити поширення інфекційних
захворювань.
Особливістю є те, що працівники, які
підлягають профілактичним медоглядам,
повинні мати особисту медичну книжку.

Види медичних оглядів
Розрізняють такі види медичних оглядів:
• попередній;
• періодичний;
• позачерговий.
Попередній медичний огляд проводиться
під час прийняття працівника на роботу. Його
метою є реєстрація об’єктивних показників
здоров’я працівника, визначення стану його
здоров’я та можливості виконання професійних
обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих
та небезпечних факторів трудового процесу без
подальшого погіршення такого стану. Також
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під час попереднього медогляду виявляються
професійні захворювання, що виникли раніше
під час роботи на попередніх виробництвах.
Періодичні медичні огляди проводяться
протягом трудової діяльності працівника,
не рідше одного разу на два роки. Метою їх
проведення є своєчасне виявлення ранніх
ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
спостереження за станом їхнього здоров’я
в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; вирішення питання щодо можливості окремих
працівників продовжувати роботу в умовах
дії таких факторів; розробка і проведення
лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів для працівників, які віднесені за результатами медичного огляду до
групи ризику.
Позачергові медичні огляди проводяться
з ініціативи роботодавця або працівника.
Підставою для їх проведення може бути:
• заява працівника, який вважає, що
погіршення стану його здоров’я пов’язане
з умовами праці;
• доповідна (службова) записка керівника структурного підрозділу, де працює
працівник, стан здоров’я якого не дає йому
змоги виконувати свої трудові обов’язки.
Крім того, за поданням головного державного санітарного лікаря в разі погіршення
епідемічної ситуації органи виконавчої
влади та місцевого самоврядування можуть
приймати рішення щодо проведення позачергових обов’язкових профілактичних
медичних оглядів.
За організацію всіх вказаних медичних
оглядів, своєчасність їх проходження працівниками, допуск останніх до роботи без
наявності необхідного медичного висновку
відповідальність несе роботодавець. Також він
зобов’язаний за власний рахунок оплатити
вартість медичних оглядів та дотримуватися
норм КЗпП.
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Організація та порядок
проведення медичних оглядів
працівників
Порядок проведення «трудового» та профілактичного медичних оглядів регулюється
різними нормативними документами, зокрема,
«трудові» медичні огляди — Порядком № 246,
а профілактичні — Порядком № 559) та Правилами проведення обов’язкових профілактичних
медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність
яких пов’язана з обслуговуванням населення
і може призвести до поширення інфекційних
хвороб, затверджені наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 23.07.2002 р.
№ 280 (далі — Правила № 280). Хоча в цілому
процедури проведення обох медоглядів схожі.

«Трудовий» медичний огляд
На підставі п. 3.1 Порядку № 246 робото
давець має організувати лабораторні дослі
дження умов праці на конкретних робочих
місцях з метою визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища
та трудового процесу. У результаті таких досліджень він визначає категорії працівників,
які підлягають попередньому (періодичному)
медичному огляду, і подає ці дані (заявку) до
санітарно-епідеміологічної служби (далі —
СЕС). Заклади СЕС, у свою чергу, на підставі
такої заявки щороку до 1 грудня складають
акт визначення категорії працівників, які
підлягають попередньому (періодичним)
медичному огляду (далі — Акт) за формою,
зазначеною в додатку 1 до Порядку № 246.
Далі на підставі Акта роботодавець протягом місяця складає в чотирьох примірниках
на паперовому та електронному носіях по
іменні списки працівників, які підлягають
періодичним медичним оглядам (форма
наведена в додатку 2 до Порядку № 246), та
узгоджує їх із СЕС. Один примірник списку
залишається на підприємстві (у відповідальної
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за організацію медогляду посадової особи),
другий — надсилається до закладу охорони здоров’я, який проводитиме медогляд,
третій — до закладу СЕС, четвертий — до
робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань України. Звертаємо увагу, що
із закладом охорони здоров’я роботодавець
повинен укласти або вчасно поновити договір
про проведення медичних оглядів працівників
підприємства (п. 2.4 Порядку № 246).
На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, заклад охорони
здоров’я складає план-графік їх проведення,
погоджує його з роботодавцем і закладом
СЕС (п. 2.9 Порядку № 246). У плані-графіку
вказуються строки проведення медоглядів,
лабораторні, функціональні й інші дослідження
та лікарі, залучені до їх проведення.
Після проходження працівником медичного огляду його результати та висновок
комісії про стан здоров’я заносять до Картки
працівника (форма наведена в додатку 7
до Порядку № 246) та до Медичної картки
амбулаторного хворого (форма 25/о, затверджена наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 28.12.1999 р. № 302).
Картка працівника містить конфіденційну
інформацію, тому зберігається в медичному
закладі протягом його трудової діяльності.
На її підставі працівнику видається медич
на довідка про проходження попереднього
(періодичного) медичного огляду за формою
згідно з додатком 8 до Порядку № 246.
За результатами періодичних медичних
оглядів (протягом місяця після їх закінчення)
комісія оформляє Заключний акт (форма
наведена в додатку 9 до Порядку № 246) в
шести примірниках. Один із них залишається
в закладі охорони здоров’я, а інші надаються
роботодавцю, представнику профспілки,
профпатологу, закладу СЕС та ФСС від НВ.
Заключний акт потрібно зберігати протягом
п’яти років.
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Профілактичний медичний огляд
Для проведення обов’язкового періодичного профілактичного медогляду робото
давець згідно з п. 11 Порядку № 559 має
скласти та погодити з головним державним
санітарним лікарем список працівників,
які мають пройти цей огляд. Копія списку
передається до закладу охорони здоров’я,
де він проходитиме. У разі проведення
попереднього (до прийняття на роботу)
профілактичного огляду роботодавець направляє такому закладу відповідного листа.
Із закладом охорони здоров’я необхідно
укласти договір щодо проведення медичного огляду.
Головні лікарі закладів та установ охорони здоров’я, які проводитимуть обов’язкові
медичні огляди:
• погоджують з головним державним
санітарним лікарем та затверджують пла
ни-графіки їх проведення;
• визначають місце проведення медич
них оглядів та затверджують список лікарів,
які проводитимуть обстеження.
Після обстеження лікарями-спеціалістами
всі результати (в т. ч. лабораторних, клінічних
та інших досліджень) обов’язково заносяться
до особистої медичної книжки працівника (форма № 1-ОМК, затверджена наказом
Міністерства охорони здоров’я України від
21.02.2013 р. № 150). Крім того, кожен лікарспеціаліст робить висновок щодо можливості
допущення працівника до роботи.
Дані про результати обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників
підлягають обліку у відповідних установах
СЕС, які мають право перевіряти своєчасність проходження таких оглядів та
наявність особистих медичних книжок
у працівників.
Особиста медична книжка видається
працівникові тільки для проходження профілактичного медичного огляду, після чого вона
підлягає поверненню роботодавцю, який
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повинен забезпечити її зберігання. Тільки в
окремих випадках, коли зберігання особистої
медичної книжки в роботодавця є неможливим
або недоцільним, допускається її зберігання у
працівника (п. 10 Порядку № 559).
Зауважимо, що незважаючи на те що послуги з проведення медичного огляду оплачує
роботодавець, вартість бланка особистої
медичної книжки (якщо вона отримується
вперше або на заміну втраченій чи зіпсованій) працівники відшкодовують медичному
закладу самостійно за власні кошти (абзац
третій п. 2 Порядку № 559).
Роботодавець повинен забезпечити
ведення журналу реєстрації особистих
медичних книжок, де зазначаються номер,
серія, дата видачі книжки, прізвище, ім’я та
по батькові її власника. У разі звільнення
працівника роботодавець має видати йому
особисту медичну книжку під підпис разом
із трудовою книжкою.

Витрати на медичні огляди в обліку

Трудові гарантії працівникам під час
проходження медичних оглядів
Законодавство надає окремі гарантії
працівникам, які повинні проходити медичні
огляди. Зокрема, на час проходження мед
огляду за ними зберігається місце роботи
(посада) і середній заробіток (ст. 123 КЗпП,
ст. 17 Закону № 2694). Підставою для нарахування та виплати середнього заробітку є довідка про проходження медичного
огляду.
Уточнюємо, що середній заробіток виплачується лише за період проходження
періодичного або позачергового медичного
огляду, тобто тих, що відбуваються протягом
трудової діяльності працівника. За період
проведення попереднього (до прийняття
на роботу) медичного огляду виплата середнього заробітку неможлива, оскільки особа
ще не перебуває з роботодавцем у трудових
відносинах.

Законодавством встановлено, що всі
обов’язкові медичні огляди роботодавець
зобов’язаний організувати та провести за
свій рахунок, отже, він несе певні витрати.

Бухгалтерський облік
У бухгалтерському обліку витрати на організацію та проведення медичних оглядів
включають до складу витрат, за якими відображають витрати на зарплату працівника
(працівників). Так, витрати на проведення
медичного огляду відображають:
• на рахунку 91 «Загальновиробничі вит
рати» — якщо його проходять працівники,
які належать до виробничого та загальновиробничого персоналу;
• на рахунку 92 «Адміністративні витрати» — за умови його проходження працівниками адміністрації підприємства;
• на рахунку 93 «Витрати на збут» —
в разі його проходження працівниками відділу збуту тощо.

ПДФО та ВЗ
Оплачена роботодавцем вартість медичного огляду працівника не є його заробітною
платою. Її не можна розглядати і як додаткове
благо від роботодавця, оскільки працівник
проходить обов’язковий медогляд у зв’язку
з виконанням своїх трудових функцій відповідно до трудового договору.
У пп. 165.1.19 ПКУ сказано, що до складу
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника не включаються,
зокрема, кошти або вартість майна (послуг),
що надаються як допомога на лікування та
медичне обслуговування платника податку, в т. ч. у частині витрат роботодавця на
обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом № 1645 та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику
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захворювань у період загрози епідемій відповідно до Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя
населення» від 24.02.1994 р. № 4004-XII за наявності відповідних підтвердних документів,
крім витрат, що компенсуються виплатами
з фонду загальнообов’язкового державного
соціального медичного страхування. Отже,
не обкладаються ПДФО тільки витрати на
профілактичні огляди.
У той же час роботодавці повинні за власний рахунок забезпечити проведення по
переднього (під час прийняття на роботу)
і періодичних (протягом трудової діяльності)
медичних оглядів працівників, зайнятих на
важких роботах, роботах із шкідливими чи
небезпечними умовами праці або таких, де є
потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб
віком до 21 року (ст. 167 КЗпП, ст. 17 Закону
№ 2694). А ст. 21 Закону № 1645 встановлено, що обов’язкові попередні (до прийняття
на роботу) та періодичні профілактичні
медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність
яких пов’язана з обслуговуванням населення
і може призвести до поширення інфекційних
хвороб, проводяться за рахунок роботодавців
у порядку, встановленому законодавством.
Перелік посад та робіт, за якими проводяться
профілактичні медичні огляди працівників,
наведено в Переліку № 559.
Але з огляду на те, що пп. 169.1.19 ПКУ
звільняє від оподаткування витрати на лікування та медичне обслуговування платника
податку, а профілактичні медогляди є лише
їх складовою, то не оподатковуються ПДФО
витрати на проведення всіх видів медоглядів1.
Звісно, що для такого «звільнення» від ПДФО
необхідно мати відповідні підтверджуючі
документи: договір із закладом охорони
здоров’я про проведення медичного огляду,
документи на оплату послуг цього закладу,
документи, що свідчать про фактичне проходження медогляду працівником.

Не обкладається ця сума і ВЗ, оскільки
не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
працівника.
У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
кошти або вартість майна (послуг), що надаються на медичний огляд працівника за
рахунок роботодавця, відображаються з
ознакою доходу «143».

ЄСВ
Враховуючи, що вартість медичного огляду
не належить до фонду оплати праці, вона не
є об’єктом для справляння ЄСВ.

Відповідальність
За непроходження працівником обо
в’язкового медичного огляду та його допуск
до роботи передбачена відповідальність.
Так, згідно зі ст. 41 КУпАП порушення
вимог законодавчих та інших нормативних
актів про охорону праці (тобто пов’язаних
із «трудовими» медичними оглядами) тягне
за собою накладення штрафу:
• на працівників — від 4 до 10 нмдг, або
від 68 до 170 грн;
• на посадових осіб підприємств будь-якої
форми власності та громадян — суб’єктів
підприємницької діяльності — від 20 до
40 нмдг, або від 340 до 680 грн.
У свою чергу за порушення санітарних
норм законодавства (а до них належить
проходження обов’язкових профілактичних
медоглядів) ст. 42 КУпАП передбачено накладення штрафу:
• на працівників — від 1 до 12 нмдг, або
від 17 до 204 грн;
• на посадових осіб — від 6 до 25 нмдг,
або від 102 до 425 грн.
1 У Базі знань це питання взагалі не розглядається.
Тому можна вважати, що воно не є спірним і вартість
всіх медоглядів не оподатковується ПДФО. (Прим. ред.)

ОПЛАТА ТРУДА

Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 49

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 березні 2016 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
(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 в разі, коли
величина ІСЦ перевищить встановлений
поріг індексації (з січня 2016 р. — 103 %).
Значення ІСЦ у місяці підвищення тарифних
ставок (окладів), 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 базовому місяці не нараховується. Якщо розмір
підвищення менший, ніж сума індексації,
то в базовому місяці сума індексації визна-

чається 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).
Величина приросту ІСЦ для проведення
індексації в лютому-березні 2016 р. наведена
в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в лютому-березні 2016 р.
Базові місяці
Місяці
(місяці підвищення талютий березень
рифних ставок (окладів))
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
2,9
2,9
серпень
3,7
3,7
вересень
1,4
1,4
жовтень
2,0
2,0
листопад
—
—
грудень
—
—
у 2016 р.
січень
—
—
лютий
—
—

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

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

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

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

2016

100,9
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Запитання — відповідь
На запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА, заступник директора
департаменту стратегічного планування — начальник відділу
Міністерства соціальної політики України

Індексація зарплати,
яка нараховується від виручки
Підприємство оплачує роботу дея
ких працівників у відсотках від ви
ручки. Як у такому разі змінюється
базовий місяць для цілей індексації?
Відповідно до п. 5 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ
від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок
№ 1078), передбачено, що працівникам
підприємств i організацій, які перебувають
на госпрозрахунку, підвищення заробітної
плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції
провадиться в порядку, визначеному в колдоговорах, але не нижче норм, передбачених
Законом України «Про індексацію грошових
доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282XII, у редакції Закону України від 06.02.2003 р.
№ 491-IV (далі — Закон № 1282), та положеннями Порядку № 1078.
Тобто госпрозрахунковим підприємствам
та організаціям надано право самостійно
визначати умови проведення індексації в
колективних договорах з урахуванням норм
чинного законодавства.

Індексація зарплати в разі
зайняття вакантної посади
У штатному розписі є посада бух
галтера, яка передбачає три штатні
одиниці, з яких одна вакантна. На
цю вакантну посаду прийнято працівника.
Який місяць буде базовим при проведенні
індексації його заробітної плати?

Пунктом 10(2) Порядку № 1078 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 організації виробництва і праці в разі продовження такими працівниками роботи,
а також для новоприйнятих працівників,
індекс споживчих цін для проведення індексації обчислюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення тарифної ставки
(окладу), за посадою, яку займає працівник.
Отже, базовим місяцем при проведенні
індексації заробітної плати працівника, якого
прийнято на вакантну посаду, є місяць підвищення посадового окладу за цією посадою.
У штатному розписі є посада бух
галтера, яка передбачає три штатні
одиниці. За цією посадою вводять
нову штатну одиницю, яких відтепер буде
чотири. Який місяць вважати базовим для
нового працівника –— місяць підвищення
окладу за посадою (тобто коли востаннє
піднімали оклад цим трьом працівникам)
чи місяць прийняття нового працівника?
Відповідно до п. 10(2) Порядку № 1078
базовим місяцем при проведенні індексації заробітної плати працівника
є місяць підвищення посадового окладу за
посадою, на яку прийнято працівника.
На підставі п. 5 Порядку № 1078 госпрозрахункові підприємства мають право самостійно встановлювати механізм підвищення
заробітної плати у зв’язку зі зростанням
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рівня інфляції в порядку, визначеному в
колективних договорах, але не нижче норм,
передбачених Законом № 1282 та положеннями цього Порядку.

кадровики зауважують, що оскільки у
таких працівників різні оклади, то й по
сади вважаються різними, хоч і мають
одну й ту ж назву.

На посаді «бухгалтер» працює п’ять
осіб, і кожна має різний оклад
(2 тис. грн, 3 тис. грн тощо). Тому
в штатному розписі є п’ять посад: «бух
галтер» з окладом 2 тис. грн, «бухгалтер»
з окладом 3 тис. грн і т. д. Від чого зале
жить визначення базового місяця — від
окладу новоприйнятого працівника? Адже

У такому разі відповідно до п. 5 Порядку № 1078 госпрозрахункові підприємства також можуть самостійно
визначати умови підвищення заробітної
плати в порядку, передбаченому в колективних договорах, але не нижче норм, встановлених Законом № 1282 та положеннями
цього Порядку.

Запитання — відповідь
На запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Індексація зарплати переведеного
працівника
Як індексується зарплата праців
ника, переведеного тимчасово на
посаду з більшою оплатою? Який
період переведення вважається тимчасо
вим, а який постійним?
Відповідно до ст. 33 КЗпП роботодавець має право перевести працівника
строком до одного місяця на іншу
роботу, не обумовлену трудовим договором,
без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише
для відвернення або ліквідації наслідків
стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин,
які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови
людей, з оплатою праці за виконану роботу,
але не нижчою, ніж середній заробіток за
попередньою роботою.

Переведення постійного характеру регулюється ст. 32 КЗпП. Як вказано в п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових спорів»
від 06.11.1992 р. № 9, переведенням на іншу
роботу вважається доручення працівникові
роботи, що не відповідає спеціальності,
кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим
договором. Як правило, переведення працівника на іншу роботу (посаду) є зміною
істотних умов праці, про що працівник має
бути попереджений за два місяці.
Основна відмінність тимчасового переведення від постійного — строк. У наказі
про тимчасове переведення обов’язково
має зазначатися дата припинення переведення, тобто інший наказ про переведення
працівника на посаду, яку він обіймав, видаватися не буде.
Вважаємо, що індексація провадитиметься за основним місцем роботи працівника,
і в разі тимчасового переведення базовий
місяць не змінюватиметься.
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Якщо працівника перевели на но
востворену посаду, але зарплата
не змінювалась, базовим місяцем
буде місяць переведення?
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
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 Законом про
відпустки, індекс споживчих цін для проведення індексації обчислюватиметься з
місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу), за посадою, яку
обіймає працівник (п. 10(2) Порядку № 1078).

Дата початку індексації для
новоприйнятого працівника
Якщо працівник прийнятий на
роботу 01.02.2016 р., то йому ін
дексацію не розраховувати, доки
не підвищиться оклад?
Для працівників:
• яких переведено на іншу роботу на
тому самому підприємстві, в установі
або організації;
• яких переведено на роботу на інше
підприємство, в установу або організацію
або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами в організації праці і в разі продовження
такими працівниками роботи;
• новоприйнятих;
• які використали відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку та відпустку без збереження заробітної
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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.
У цьому випадку йдеться про останнє
підвищення тарифної ставки (окладу) за
посадою, яку обіймає працівник. Якщо на
підприємстві розмір окладів збільшують
усім працівникам одночасно, то й доходи
працівника, який вийшов на роботу після відпустки для догляду за дитиною, прийнятого
на роботу за переведенням чи новоприйнятого, індексуватимуть однаково.
Тобто не потрібно очікувати підвищення
окладу, а потім розраховувати індексацію.
Слід обчислювати індексацію працівнику,
якого прийняли 01.02.2016 р., з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної
ставки (окладу) за посадою, яку обіймає
працівник.

Обчислення фіксованої індексації
Якщо сума підвищення окладу в
січні 2016 р. не буде більшою, ніж
«фіксована» індексація, як індек
сувати в подальшому?
У п. 5 Порядку № 1078 встановлено,
що в разі підвищення тарифних ставок
(окладів), пенсій або щомісячного
довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно
до законодавства про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, значення
індексу споживчих цін у місяці, в якому
відбувається підвищення, приймається за
1 або 100 %.
Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суми індексації, що склалася
в місяці підвищення доходу, сума індексації
в цьому місяці визначається з урахуванням
розміру підвищення доходу та розраховується
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як різниця між сумою індексації та розміром
підвищення доходу.
У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення
тарифних ставок (окладів) сума індексації
не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. Якщо відбувається підвищення
тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру.
До чергового підвищення тарифних ставок
(окладів), пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, до визначеної суми індексації
додається сума індексації, яка складається
внаслідок перевищення величини індексу
споживчих цін порогу індексації, зазначеного
в п. 1(1) Порядку № 1078.

Розрахунок ІСЦ для травня 2015 р.
Як розрахувати індексацію в січні
2016 р., якщо останнє підвищення
зарплати всім працівникам було в
травні 2015 р.?
У разі підвищення тарифних ставок (окладів), що здійснюється
відповідно до законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, значення індексу споживчих цін
у місяці, в якому відбувається підвищення,
приймається за 1 або 100 %.
Індекс споживчих цін для проведення
подальшої індексації обчислюється з місяця,
наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення (п. 5
Порядку № 1078).
Радимо скористатися даними таблиці 1 на
с. 50 журналу «Заработная плата» № 1/2016.
Якщо базовим місяцем є травень 2015 р.,
величина приросту ІСЦ для січня 2016 р.
становить 1,5 %.
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Коли підвищувати посадовий
оклад
Коли краще підвищити посадовий
оклад за вакантною посадою: в міся
ці прийняття на посаду працівника
(з 01.03.2016 р.) чи в січні 2016 р., коли
підвищують оклади всім працівникам?
Це питання підприємство вирішує
на власний розсуд. Тут не варто використовувати категорії «краще» чи
«гірше», необхідно зважати на потреби та
можливості організації. Якщо йдеться про
мінімізацію витрат на проведення індексації,
то доцільно ознайомитися зі статтею, що
присвячена цій темі й надрукована в журналі
«Заработная плата» № 1/2016, с. 59.

Визначення базового місяця в разі
введення нової посади
У штатному розписі з 01.12.2013 р.
є посада продавця. Оклад за по
садою змінювався 01.01.2015 р.
А 20.01.2016 р. додано нову штатну оди
ницю за цією посадою та з 21.01.2016 р.
на неї прийнято працівника. Яка дата вва
жається датою початку базового періоду
індексації: 01.01.2016 р., 01.01.2015 р. чи
01.12.2013 р.?
Відповідно до п. 10(2) Порядку № 1078
базовим місяцем при проведенні
індексації заробітної плати новоприйнятого працівника є місяць підвищення посадового окладу за посадою (01.01. 2015 р.),
на яку його прийнято.
На підставі п. 5 Порядку № 1078 госпрозрахункові підприємства мають право самостійно встановлювати механізм підвищення
заробітної плати у зв’язку зі зростанням
рівня інфляції в порядку, визначеному в
колективних договорах, але не нижче норм,
передбачених положеннями цього Порядку.
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Сегодня в рубрике:
Дополнительное благо:
бухгалтерский учет

c. 55

Подарки:
налогообложение

c. 60

Повышенные суточные:
налогообложение

c. 64

Акт выполненных работ:
дата составления
и отражения в учете

c. 68

Юлия КОНДРАТЬЕВА,
главный бухгалтер ООО «АЭРОК»

Дополнительное

благо:
бухгалтерский учет

Большинство бухгалтеров для учета дополнительного блага и
налогов, возникающих при признании дополнительного блага,
традиционно используют субсчет 661, предназначенный для
учета выплат по заработной плате работников. Однако для
того, чтобы принять решение об использовании бухгалтерских счетов учета для отображения хозяйственных операций,
необходимо разобраться в сути этих операций
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С

татья 2 Закона об оплате труда делит
заработную плату на основную, дополнительную и прочие компенсационные
и поощрительные выплаты. Понятно, что не
все прочие выплаты работникам подпадают
под понятие заработной платы, определение
которой приведено в ст. 94 КЗоТ и ст. 1 Закона об оплате труда, а именно: «Заработная
плата — это вознаграждение, рассчитанное,
как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору работодатель
выплачивает работнику за выполненную
им работу».
Инструкция по статистике зарплаты, разработанная на основании Закона об оплате
труда, в п. 1.3 вводит понятие «фонд оплаты
труда», который состоит из основной и дополнительной заработных плат и прочих
компенсационных и поощрительных выплат.
Общая методология бухгалтерского учета
выплат работникам определяется П(С)БУ 26
«Выплаты работникам», п. 5 которого разделяет понятия «заработная плата» и «прочие
выплаты работникам».
При определении базы налогообложения доходов физических лиц ст. 164 НКУ в
составе общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога отдельно обозначает заработную плату
(пп. 164.2.1) и отдельно дополнительное
благо (пп. 164.2.17). То есть законодательство не приравнивает суммы прочих поощрительных выплат к заработной плате
в контексте бухгалтерского учета и не приравнивает суммы дополнительного блага к
заработной плате работников в контексте
налогообложения доходов физических лиц.
Соответственно, можно утверждать, что
бухгалтерский учет выплат, относящихся в соответствии с НКУ к понятию дополнительного
блага, может отличаться от бухгалтерского
учета заработной платы, для учета которой
предусмотрен субсчет 661.
Планом счетов бухгалтерского учета преду
смотрены два субсчета, на которых можно
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учитывать прочие выплаты работникам. На
субсчете 663 «Расчеты по прочим выплатам»
ведется учет расчетов по выплатам, не принадлежащим к фонду оплаты труда, в частности
оплата временной нетрудоспособности. На
субсчете 377 «Расчеты с прочими дебиторами»
ведется учет по прочим операциям, в частности все виды расчетов с работниками,
кроме расчетов по оплате труда и расчетов
с подотчетными лицами. Учет на обоих счетах
ведется в разрезе работников предприятия.
Закон Украины «О бухгалтерском учете
и финансовой отчетности в Украине» от
16.07.1999 г. № 996-XIV устанавливает, что
предприятие самостоятельно определяет
учетную политику и выбирает форму бухгалтерского учета, систему регистров учета,
порядок и способ регистрации и обобщения
информации с соблюдением единых принципов, установленных данным законом,
с учетом особенностей своей деятельности
и технологии обработки данных. Поэтому
выбор счета учета отдельных хозяйственных
предприятий является правом каждого отдельного предприятия.
Для оперативного контроля правильности ведения учета и налогообложения сумм
дополнительного блага целесообразным
является разделить учет сумм дополнительного блага.
Например, суммы, являющиеся базой
обложения для ЕСВ, учитывать на субсчете
663 (например, оплата питания — пример 1), а учет сумм дополнительного блага,
не являющихся базой обложения для ЕСВ,
вести на субсчете 377 (например, аренда
жилья — пример 2). Выбор одного или двух
счетов учета необходимо отразить в приказе
об учетной политике предприятия.
Дополнительное благо как составная
часть совокупного дохода плательщика налога является объектом обложения НДФЛ и
военного сбора.
В пп. 164.2.17 НКУ указано, что если
дополнительное благо предоставляется в
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неденежной форме, то сумма налога рассчитывается по правилам, определенным
п. 164.5 НКУ, т. е. базой для расчета налога
является стоимость дохода, умноженная на
«натуральный» коэффициент. В 2016 г. «натуральный» коэффициент составляет 1,21951
(К = 100 ÷ (100 – 18), где 18 — ставка НДФЛ).
При стоимости аренды 5000,00 грн в
месяц (пример 2) база налогооблагаемого
дохода составляет 6097,55 грн (5000,00 грн ×
× 1,21951).
Пункт 168.1 ПКУ дословно определяет
следующее: «Налоговый агент, который
начисляет (выплачивает, предоставляет)
налогооблагаемый доход в пользу плательщика налога, обязан удерживать налог с
суммы такого дохода за его счет...». Налог
удерживается с суммы дохода и за счет такого дохода.
В примере 2 размер дохода работника от
аренды квартиры составляет 6097,56 грн.
С этой суммы предприятие удерживает
и оплачивает в бюджет НДФЛ в размере
18 %, что составляет 1097,56 грн. То есть
фактически предоставив дополнительное
благо сотруднику, предприятие обязано
оплатить и НДФЛ, а не удержать НДФЛ из
зарплаты работника, потому что в данном
случае удержание произойдет за счет другого дохода. Как вариант, представим ситуацию, когда размер дополнительного блага
превышает размер заработной платы, или
в месяце признания дохода у работника
нет иных доходов, кроме дополнительного
блага. Без сомнения, в этих двух случаях
предприятие оплачивает налог за свой счет,
признавая его частью расходов при выплате
(предоставлении) дополнительного блага.
Не все так понятно с военным сбором.
Законодатель прописал норму о его удержании в пп. 1.2 п. 16(1) подраздела 10 раздела XX НKУ таким образом: «Объектом
обложения сбором являются доходы, определенные статьей 163 настоящего Кодекса».
Следовательно, база налогообложения во-
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енным сбором включает и дополнительное
благо, но без применения «натурального»
коэффициента. Но в связи с тем, что предприятие должно обеспечить единообразие
отражения аналогичных операций, будет
логичным учитывать военный сбор с дополнительного блага по аналогии с НДФЛ.
Исходя из опыта прохождения налоговых
проверок, имеет смысл перечислять НДФЛ и
ВС с допблага отдельными платежными поручениями с указанием фамилии сотрудника
и его идентификационного номера.
После признания факта дополнительного
блага у конкретного работника предприятия,
начисления и удержания налогов необходимо списать данные расходы на затраты
предприятия в соответствии с П(С)БУ 16
«Затраты». В зависимости от учетной политики предприятия возможны два варианта
отнесения расходов:
• если предприятие считает расходы,
связанные с дополнительным благом, расходами в рамках фонда оплаты труда, то в
таком случае списание происходит на те
счета учета затрат, на которых отражаются
расходы по заработной плате;
• если предприятие не считает дополнительное благо сотрудника фондом оплаты труда, то расходы списываются на прочие операционные расходы предприятия
(счет 94).
Напомним, согласно пп. 164.2.17 НКУ
дополнительным благом следует считать
(кроме случаев, предусмотренных ст. 165
НКУ) стоимость использования жилья при
наличии условий, определенных п. «а» пп.
164.2.17 НКУ; стоимость имущества и питания, безвозмездно полученного плательщиком налога, кроме случаев, определенных
НКУ; сумма денежного или имущественного
возмещения любых расходов или потерь
плательщика налога, кроме тех, который
обязательно возмещаются согласно закону
за счет бюджета или освобождаются от налогообложения согласно НКУ и др.
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ПРИМЕР 1

Налогообложение дополнительного блага, являющегося объектом обложения ЕСВ
В январе 2016 г. предприятие оплатило сторонней организации стоимость обеда начальника цеха в сумме 40,00 грн.
В данном случае:
— стоимость признаваемого дополнительного блага — 40,00 грн;
— база налогообложения НДФЛ с применением «натурального» коэффициента —
48,78 грн (40,00 1,21951);
— НДФЛ — 8,78 грн (48,78 18 %);
— ВС с суммы дополнительного блага без применения коэффициента — 00,60 грн
(40,00 1,5 %);
— ЕСВ на стоимость обеда — 8,80 грн (40,00 грн 22 %).
В бухгалтерском учете предприятия эту операцию можно отразить следующим образом:
№
п/п

Дата

Операция

Дт

Кт

Сумма,
грн

1

06.01.2016

Перечислены денежные средства
контрагенту за обед

685

31

40,00

2

06.01.2016

Обед доставлен в офис, признано
дополнительное благо

663

685

40,00

3

06.01.2016

Удержан НДФЛ с суммы
дополнительного блага

663

641

8,78

4

06.01.2016

Удержан ВС с суммы дополнительного
блага

663

642

0,60

5

06.01.2016

Начислен ЕСВ на стоимость обеда

91

651

8,80

6

06.01.2016

Перечислен НДФЛ

641/НДФЛ

311

8,78

7

06.01.2016

Перечислен ВС

642/ВС

311

0,60

8

06.01.2016

Перечислен ЕСВ

651

311

8,80

9

31.01.2016

Списано дополнительное благо в затраты
предприятия

91

663

58,18

ПРИМЕР 2

Налогообложение дополнительного блага, не являющегося объектом обложения ЕСВ
С 15.01.2016 г. предприятие заключает договор аренды квартиры с физическим лицом Петровым П. П. — собственником квартиры — для проживания своего сотрудника,
коммерческого директора Иванова И. И. сроком на один год. Договором предусмотрена
стоимость аренды в сумме 5000,00 грн в месяц, обязательство арендатора удерживать и
перечислять налоги в качестве налогового агента, по окончанию каждого месяца аренды
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ПРИМЕР 2

подписывается акт, оплата осуществляется в виде предоплаты за три месяца. Таким образом, стоимость трех месяцев аренды равняется 15 000,00 грн, из которой удерживается
НДФЛ 18 % — 2700,00 грн, ВС — 225,00 грн. Сумма к перечислению арендодателю —
12 075,00 грн.
Сумма дополнительного блага коммерческого директора Иванова И. И. с учетом «натурального» коэффициента — 6097,55 грн (5000 1,21951).
В бухгалтерском учете предприятия эту операцию можно отразить следующим образом:
№
п/п

Дата

Операция

Дт

Кт

Сумма,
грн

685

31

12 075,00

1

15.01.2016

Перечислена арендодателю Петрову П. П. арендная плата за три
месяца после удержания налогов

2

15.01.2016

Перечислен НДФЛ налоговым 641/НДФЛ
агентом с суммы дохода арендодателя

31

2700,00

3

15.01.2016

Перечислен ВС налоговым агентом с суммы дохода арендодателя

642/ВС

31

225,00

41

14.02.2016

Подписан акт за первый месяц аренды с арендодателем
Петровым П. П., признано дополнительное благо у Иванова И. И.

377

685

5000,00

5

14.02.2016

Удержан НДФЛ с суммы аренды
первого месяца налоговым агентом у арендодателя

685

641/НДФЛ

900,00

6

14.02.2016

Удержан ВС с суммы аренды первого месяца налоговым агентом
у арендодателя

685

642/ВС

75,00

7

14.02.2016

Начислен НДФЛ с суммы дополнительного блага Иванова И. И.
с применением «натурального»
коэффициента

377

641

1097,55

8

14.02.2016

Начислен ВС с суммы дополнительного блага Иванова И. И.

377

642

75,00

9

14.02.2016

Перечислен НДФЛ с суммы допол- 641/НДФЛ
нительного блага Иванова И. И.

31

1097,55

10

14.02.2016

Перечислен ВС с суммы дополнительного блага Иванова И. И.

642/ВС

31

75,00

11

29.02.2016

Списано дополнительное благо
в затраты предприятия

93

377

6172,56

1 Проводки 4-11 необходимо отражать ежемесячно по дате подписания акта.
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Олександр ФЕСЕНКО,
експерт з питань оподаткування доходів фізичних осіб

Подарунки:

порядок оподаткування ПДФО
У статті розглянуто порядок оподаткування наданих працівникам
подарунків з урахуванням змін, внесених до ПКУ з 01.01.2016 р.

З

міни, внесені до ПКУ з 01.01.2016 р. в
частині справляння ПДФО, виявилися не такими вже й кардинальними,
як це анонсувалося. Але впродовж останніх місяців 2015 р. бухгалтерам надходило
стільки різноманітної інформації, часом
суперечливої, щодо можливих змін у податковому законодавстві, що деякі питання
оподаткування варто порушити повторно.
пропонуємо розглянути кілька класичних
ситуацій щодо оподаткування подарунків.

Ситуація
Підприємство в січні за власний рахунок
придбало та вручило дітям усіх працівників
різдвяні подарунки. Крім того, було придбано
та вручено подарунки окремим працівникам,
які найбільш результативно працювали в
минулому році. Як оподатковувати ПДФО
вартість таких подарунків: разом чи окремо?
Як відображати такі доходи у ф. № 1ДФ?

Загальні правила оподаткування
подарунків
Відповідно до пп. 165.1.39 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного

доходу платника податку не включається
вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань),
якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї
мінімальної заробітної плати (у розрахунку
на місяць), встановленої на 1 січня звітного
податкового року, за винятком грошових
виплат у будь-якій сумі. У 2016 р. — це
689,00 грн.
Якщо вартість дарунків перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку
на місяць), встановленої на 1 січня звітного
податкового року, то сума перевищення оподатковується як додаткове благо відповідно до
пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ (вартість безоплатно
отриманих товарів платником податку).

Оподаткування подарунків ПДФО
Згідно з останнім абзацом пп. 164.2.17
ПКУ, якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами,
визначеними п. 164.5 ПКУ. Ним встановлено,
що під час нарахування (надання) доходів у
будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована
за звичайними цінами, правила визначення
яких встановлені ПКУ, помножена на так
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званий натуральний коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:
К = 100 ÷ (100 – Сп),
де К — коефіцієнт;
Сп — ставка податку, встановлена для
таких доходів на момент їх нарахування.
З 01.01.2016 р. «натуральний» коефіцієнт
становить 1,21951.
Таким чином, якщо розрахована із застосуванням «натурального» коефіцієнта
вартість подарунків, наданих роботодавцем
працівнику протягом місяця, перевищує
50 % однієї мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2016 р. — 689,00 грн), то сума
такого перевищення як додаткове благо
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника,
який отримав подарунки.
Вартість дарунків, яка не перевищує 50 %
однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня
звітного податкового року, тобто яка у 2016 р.
не перевищує 689,00 грн, відображається в
податковому розрахунку ф. № 1ДФ за ознакою доходу «160».
Вартість дарунків, яка перевищує 50 %
однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня
звітного податкового року, тобто яка у 2016 р.
перевищує 689,00 грн, у податковому розра-

хунку ф. № 1ДФ відображається за ознакою
доходу «126» як додаткове благо.
Звертаємо увагу на те, що оподатковуваний дохід у вигляді вартості подарунків
у графах 3а «Сума нарахованого доходу» та
3 «Сума виплаченого доходу» податкового
розрахунку ф. № 1ДФ відображається із застосуванням «натурального» коефіцієнта.
«Подарунковий» дохід працівника за
умовами прикладу 1 відображатиметься в
податковому розрахунку ф. № 1ДФ у двох
рядках:
• у першому рядку з неоподатковуваною
сумою подарунків, що відображається з
ознакою доходу «160», в графах 3а та 3 зазначається сума 689,00 грн, а в графах 4а
«Сума нарахованого податку» та 4 «Сума
перерахованого податку» проставляються
прочерки (оскільки ПДФО не сплачується);
• у другому рядку з оподатковуваною сумою подарунків, що відображається з ознакою
доходу «126» (додаткове благо), у графах 3а
та 3 зазначається сума 1506,12 грн, а в графах 4а та 4 вказується сума нарахованого та
перерахованого ПДФО — 271,10 грн.
Якщо подарунки надаватимуться підприємством окремо дитині працівника та
самому працівнику, і обидві ці фізичні особи
будуть відображені як отримувачі доходу в
податковому розрахунку ф. № 1ДФ (із зазначенням реєстраційного номера облікової

ПРИклад 1

Оподаткування доходу працівника, якому видано подарунок для дитини
У січні 2015 р. роботодавцем надано працівникові два подарунки, загальна вартість
яких становить 1800,00 грн, у т. ч.:
— для працівника — 1300,00 грн;
— для його дитини — 500,00 грн.
База оподаткування становить:
1800,00 грн 1,21951 – 689,00  грн = 1506,12 грн.
Сума ПДФО до сплати:
1506,12 грн 18 % = 271,10 грн.
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картки платника податків кожного з них),
то вартість подарунка для кожного його
отримувача оподатковується окремо.
У податковому розрахунку ф. № 1ДФ подарунки будуть відображені трьома рядками,
зокрема дохід працівника відображатиметься
у двох рядках:
• у першому рядку з неоподатковуваною сумою подарунку, що відображається
з ознакою доходу «160», у графах 3а та 3
зазначається сума 689,00 грн, у графах 4а
та 4 проставляються прочерки;
• у другому рядку з оподатковуваною сумою подарунка, що відображається з ознакою
доходу «126» (додаткове благо), у графах 3а
та 3 зазначається сума 896,36 грн, а в графах
4а та 4 вказується сума нарахованого та
перерахованого ПДФО — 161,37 грн.
В окремому рядку відображається дохід
дитини (з її ідентифікаційним номером)
з неоподатковуваною сумою подарунка з
ознакою доходу «160», у графах 3а та 3 зазначається сума 500,00 грн, у графах 4а та
4 проставляються прочерки.
Отже, два варіанти оформлення надання
доходів у вигляді подарунків (коли вартість
подарунків є загальним доходом працівника
та коли вартість подарунків є окремими доходами працівника та його дитини) передбачають різний порядок оподаткування таких

доходів. І в разі обрання другого варіанта сума
ПДФО буде менша. Однак слід враховувати,
що для реалізації такого варіанта дитина
має стати на облік як платник податків у
податковому органі за місцем проживання
та отримати реєстраційний номер облікової
картки платника податків.

Оподаткування подарунків ВЗ
Об’єктом оподаткування військовим
збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ
(пп. 1.2 п. 16(1) підрозділу 10 розділу XX
ПКУ). Тобто об’єкти оподаткування ПДФО
та ВЗ збігаються.
За умовами прикладу 1, коли роботодавцем надано працівнику подарунок, вартість
якого становить 1800,00 грн, сума ВЗ, що
підлягає сплаті, становить:
(1800,00 грн – 689,00 грн) × 1,5 % =
= 16,67 грн.
За умовами прикладу 2, коли роботодавцем надано подарунки працівнику та його
дитині, вартість яких становить 500,00 грн
та 1300,00 грн, сума ВЗ, що підлягає сплаті
з вартості подарунка, який надано працівнику, становить:
(1300,00 грн – 689,00 грн) × 1,5 % =
= 9,17 грн.

ПРИклад 2

Оподаткування доходу осіб, які отримали подарунки
У січні 2016 р. підприємством вручено дитині працівника подарунок вартістю 500,00 грн,
а працівнику — подарунок вартістю 1300,00 грн. У такому випадку дохід дитини працівника
не буде оподатковуватися ПДФО (500,00 грн < 689,00 грн), а в податковому розрахунку
ф. № 1ДФ вся сума такого доходу (500,00 грн) дитини відображатиметься за ознакою
доходу «160».
База оподаткування доходу працівника становитиме:
1300,00 грн 1,21951 – 689,00 грн = 896,36 грн.
Сума ПДФО, що підлягає сплаті:
896,36 грн 18 % = 161,37 грн.
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У розділі ІI податкового розрахунку ф. № 1ДФ
за І квартал 2016 р. в рядку «Військовий збір»
дохід всіх працівників у вигляді вартості подарунків відображатиметься загальною сумою
в графах «Загальна сума нарахованого доходу
(грн, коп.)» і «Загальна сума виплаченого
доходу (грн, коп.)», а загальна сума утриманого ВЗ з такого доходу відображатиметься у
графах «Загальна сума утриманого податку,
збору (грн, коп.), нарахованого» і «Загальна
сума утриманого податку, збору (грн, коп.),
нарахованого» без зазначення даних платників
збору (отримувачів доходу).

до бюджету протягом банківського дня, що
настає за днем такого надання.
Оскільки нарахування (надання) платникам податку доходу у вигляді подарунка, що
має негрошову форму, здійснює за рахунок
власних коштів роботодавець, то саме він як
податковий агент за рахунок власних коштів
повинен сплатити ПДФО та ВЗ з вартості
подарунка, перерахувавши їх суму до відповідного бюджету. При цьому з вартості
наданого працівнику подарунка немає підстав
сплачувати ПДФО та ВЗ за рахунок інших його
доходів, зокрема заробітної плати.

Хто сплачує ПДФО та ВЗ

Відповідальність

Відповідно до 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.
Податок сплачується (перераховується)
до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом
(пп. 168.1.2 ПКУ). Якщо оподатковуваний
дохід надається в негрошовій формі, то відповідно до пп. 168.1.2 ПКУ податок сплачується
(перераховується) до бюджету протягом
банківського дня, що настає за днем такого
нарахування (виплати, надання).
Таким чином, у разі надання доходу у вигляді подарунка, що має негрошову форму,
ПДФО та ВЗ сплачуються (перераховуються)

Статтею 127 ПКУ встановлено, що ненарахування, неутримання та/або несплата
(неперерахування) податків платником податків, у т. ч. податковим агентом, до або під час
виплати доходу на користь іншого платника
податків тягнуть за собою накладення штрафу
в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Відповідальність за погашення суми
податкового зобов’язання або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення
таких дій, та обов’язок щодо погашення
такого податкового боргу покладається на
особу, визначену ПКУ, у т. ч. на податкового агента. При цьому платник податку —
отримувач таких доходів звільняється від
обов’язків погашення такої суми податкових
зобов’язань, крім випадків, установлених
розділом IV ПКУ.
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Підвищені

добові: оподаткування
На редакційну пряму лінію надходять запитання щодо оподаткування підвищеного розміру добових, зокрема, коли сплачувати ПДФО. У статті розглянуто особливості встановлення
добових у підвищеному розмірі та порядок їх оподаткування

О

б’єкт обкладання податком на прибуток з 01.01.2015 р. встановлюється
за правилами бухгалтерського обліку
(пп. 134.1.1 ПКУ). Зокрема, витрати визначаються згідно з П(С)БО 16 «Витрати», яке
не містить обмежень на включення витрат
на відрядженнями до складу витрат. Тож на
сьогоднішній день немає обмежень щодо
суми витрат на відрядження, як передбачалося раніше, і для цілей податкового обліку.
Усі витрати на відрядження в бухобліку при
формуванні фінансового результату вплинуть
на розмір податку на прибуток.
Відтак у ПКУ скасовано і прив’язку щодо
оподаткування ПДФО сум, витрачених на
відрядження, щодо їх врахування у складі
податкових витрат. Порядок оподаткування
сум на відрядження ПДФО визначає п. 170.9
ПКУ. Тож тепер всі витрати на відрядження
поділяються на такі, що не включаються
до оподатковуваного доходу з метою оподаткування ПДФО, і на такі, що належать
до оподатковуваного доходу.

Як установити підвищені добові
Мінімальний, а точніше фіксований, розмір
добових встановлено лише для підприємств,
установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів (далі — бюджетники),
як і витрати на проживання. Для госпрозрахункових підприємств (небюджетників) ні
мінімальний, ні фіксований розмір добових
не встановлений. Підпункт 170.9.1 ПКУ визначає лише максимальну суму добових, що
не оподатковується ПДФО. Тому коли йдеться
про підвищені добові, мається на увазі лише
сума, яка буде об’єктом оподаткування ПДФО.
Розмір добових установлюється локальним
актом підприємства: наказом, положенням
про відрядження, колективним договором
тощо.
З огляду на той факт, що законодавством
не встановлено мінімальної/максимальної
суми добових, вважаємо врегульованим
питання, чи можна встановити різні розміри

№3 (116) март 2016

добових залежно від місця відрядження або
категорії працівника. Наприклад, якщо у відрядження направляється керівник відділу, чи
можна встановити йому добові більші, ніж для
звичайного працівника цього відділу тощо.
Хоча питання мінімального розміру добових є дискусійним. Тому радимо встановлювати їх у розмірі не меншому, ніж встановлено для бюджетників постановою КМУ
«Про суми та склад витрат на відрядження
державних службовців, а також інших осіб,
що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які
повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від
02.02.2011 р. № 98 (далі — Постанова № 98).
Справа в тому, що всі працівники мають
право на захист своїх інтересів, на певні
гарантії, пільги та компенсації, які встановлюються трудовим законодавством і колективним договором. Статтею 12 Закону про
оплату праці визначено, що в разі службових
відряджень гарантії та компенсації працівникам, установлені КЗпП та іншими актами
законодавства, є мінімальними державними
гарантіями. Тож оскільки на сьогодні єдиним документом, який затверджує розміри
добових, є Постанова № 98, можна зробити
висновок, що ці розміри є державними мінімальними гарантіями (незважаючи на те,
що дія Постанови № 98 поширюється лише
на бюджетні підприємства).
Таким чином, за умови дотримання положень колективного договору, положення
про відрядження, трудових договорів працівникам різних категорій можна встановлювати різні розміри добових. Головне, щоб
їх сума не була нижчою, ніж закріплена в
Постанові № 98.

Оподаткування підвищених
добових
Норми щодо витрат на відрядження, які
не є доходами фізичної особи — платника
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податку, а також щодо неоподатковуваного
розміру добових витрат викладено у пп. «а»
пп. 170.9.1 ПКУ. До оподатковуваного доходу
не включаються витрати на відрядження, не
підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб
фізичної особи (добові витрати), понесені
у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,2 розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного)
року, в розрахунку за кожен календарний
день такого відрядження (275,60 грн), а для
відряджень за кордон — не вище 0,75 розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного)
року, в розрахунку за кожен календарний
день такого відрядження (1033,50 грн).
Відповідно, якщо витрати більше вказаних,
вони є об’єктом оподаткування ПДФО в сумі
перевищення.
Податковим агентом в частині їх оподаткування виступатиме підприємство, яке
видало кошти відрядженому працівнику. Сума
ПДФО, нарахована на суму перевищення
встановленого розміру добових, утримується
підприємством за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу працівника за місяць,
а в разі недостатності суми доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних
звітних місяців (пп. 170.9.1 ПКУ).
Пунктом 164.5 ПКУ встановлено, що під
час нарахування (надання) доходів у будьякій негрошовій формі базою оподаткування
є вартість такого доходу, розрахована за
звичайними цінами, правила визначення
яких встановлені згідно з ПКУ, помножена
на «натуральний» коефіцієнт. І далі вказано,
що в такому самому порядку визначаються
об’єкт оподаткування і база оподаткування
для коштів, надміру витрачених платником
податку на відрядження або під звіт та не
повернутих у встановлені законодавством
строки. Під такі «надміру витрачені» кошти
підпадають і підвищені добові, які оподат-
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ковуються за п. 170.9 ПКУ. У цьому разі
постає цікаве запитання: як застосовувати
«натуральний» коефіцієнт до «перевищених»
сум добових.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на
користь платника податку, зобов’язаний
утримувати ПДФО із суми такого доходу
за його рахунок (пп. 167.1.1 ПКУ). ПДФО
сплачується (перераховується) до бюджету
під час виплати оподатковуваного доходу
єдиним платіжним документом (пп. 168.1.2
ПКУ). Якщо оподатковуваний дохід надається в негрошовій формі чи виплачується
готівкою з каси податкового агента, ПДФО
сплачується (перераховується) до бюджету

протягом банківського дня, що настає за
днем такого нарахування, виплати, надання
(пп. 168.1.4 ПКУ).
Отже, платник податку має отримати «на
руки» дохід за мінусом утриманого податку.
Тому в питанні оподаткування підвищених
добових можливі два варіанти. Детальніше
розглянемо їх на прикладах.
Порівнявши приклад 1 і приклад 2, можна
помітити, що «вихідні дані» однакові — це
сума добових (500,00 грн), а результат різний.
У прикладі 1 ми застосовуємо «натуральний»
коефіцієнт не стільки через приписи п. 164.5
ПКУ, а тому що оподатковуваний дохід має
виплачуватися за мінусом податку. І якщо
ми виплачуємо «на руки» 500,00 грн, то

ПРИклад 1

Оподаткування підвищених добових,
якщо застосовується «натуральний» коефіцієнт
Припустимо, сума добових становить 500,00 грн. Сума, що не оподатковується, —
275,60 грн. Сума, що оподатковується, — 500,00 грн – 275,60 грн = 224,40 грн.
Видаючи працівнику 500,00 грн «на руки», працівник у т. ч. отримує й «додатковий»
дохід у сумі 224,40 грн. Чи є він оподаткованим? Чи утриманий з нього податок при виплаті такого доходу? Ні. Тому оподатковуваний дохід має скласти: 224,40 1,21951 =
= 273,66 грн. При виплаті добових у розмірі 500,00 грн «на руки» слід сплатити ПДФО в
сумі 49,26 грн (273,66 грн 18 %).
У цьому випадку витрати підприємства становитимуть: 500,00 грн + 49,26 грн = 549,26 грн.

ПРИклад 2

Оподаткування підвищених добових
без застосовування «натурального» коефіцієнта
Припустимо, сума добових дорівнює 500,00 грн. Сума, що не оподатковується, —
275,60 грн. Сума, що оподатковується, — 500,00 грн – 275,60 грн = 224,40 грн.
Видаючи працівнику 500,00 грн «на руки», працівник у т. ч. отримує й «додатковий»
дохід у сумі 224,40 грн. Чи є він оподаткованим? Чи утриманий з нього податок при виплаті
такого доходу? Ні. Добові видаємо в грошовій формі? Так. Отже, ПДФО слід утримати із
суми доходу. Тому коли видаємо працівнику 500,00 грн «на руки», слід утримати ПДФО
в момент виплати: 224,40 грн 18 % = 40,40 грн. І «на руки» працівник має отримати не
500,00 грн, а 459,60 грн.
У цьому випадку витрати підприємства становитимуть 500,00 грн.
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слід вважати, що сума доходу до оподаткування більша на суму ПДФО: 500,00 грн +
+ 49,26 грн = 549,26 грн.
Зважаючи на такі особливості оподаткування, вважаємо за доцільне обумовити в
документі про встановлення сум добових, чи
це сума «чистими», чи «до оподаткування».
Звичайно, це видається дещо дивним, якщо
брати до уваги, наприклад, той факт, що в
штатному розписі чи трудовому договорі
ми зазвичай не робимо застереження, що
оклад «чистий» чи «до оподаткування», але
уточнюємо це усно.
Сума збільшення розміру добових витрат
на відрядження понад встановлені норми
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника
та відображається в податковому розрахунку
за ф. 1ДФ з ознакою доходу «118».

ЄСВ
Базою для нарахування ЄСВ для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах
трудового договору (контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством,

є сума нарахованої заробітної за видами
виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у т. ч в натуральній
формі, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за
договорами цивільно-правового характеру
(п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).
Види виплат, що відносяться до основної,
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, визначає
Інструкція зі статистики зарплати. Оплата
праці за час перебування у відрядженні належить до фонду оплати праці, але не включає
відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням, зокрема добових (пп. 2.1.6 Інструкції).
Витрати на відрядження — добові (у повному
обсязі) — не включаються до фонду оплати
праці (п. 3.15 Інструкції зі статистики зарплати), а отже, не є об’єктом оподаткування
ЄСВ. Крім того, п. 6 розділу І Переліку видів
виплат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується єдиний
соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого
постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170,
звільняє добові (у повному обсязі) від оподаткування ЄСВ.
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Акт

виконаних робіт:
дата складання та
відображення в обліку
Підприємство може залучати до виконання робіт (надання
послуг) фізичних осіб за договорами цивільного-правового
характеру. Їх результати оформляються актами. Розглянемо,
як дати складання й оформлення актів впливають на податкові
зобов’язання сторін договору

В

иконання робіт (надання послуг)
за укладеними цивільно-правовими
договорами між замовником і виконавцем регулюється нормами глав 61 та 63
ЦКУ. Цей вид договору вже давно є одним
з найпопулярніших способів оптимізації
витрат на оплату праці. Розглянемо деякі
аспекти їх складання та відображення в обліку результатів виконання робіт.

Оформлення акта
Договори на виконання робіт (надання
послуг) цивільно-правового характеру можуть укладатися між замовником (підприємством) і виконавцем (фізичною особою),
який, у свою чергу, може не бути зареєстрований суб’єктом підприємницької діяльності.
Предметом цивільно-правового договору є
конкретний результат замовлення підприємства, тобто одна зі сторін зобов’язується
виконати певний обсяг робіт (виконавець),

а інша (замовник) прийняти його та оплатити
відповідно до умов, викладених у договорі.
Виконання робіт обов’язково засвідчується документом, передбаченим у тексті
договору. Таким документом зазвичай є акт
виконаних робіт, акт приймання-передачі
послуг (далі — акт), який мають підписати
обидві сторони. Він може бути підставою для
оплати за договором. Трапляються випадки,
коли в рахунку на оплату (рахунку-фактурі)
зазначають, що він є актом. Але рахунки на
оплату за своїм призначенням та змістом не
відповідають ознакам первинного документа.
На цьому Міністерство фінансів наголошувало ще в 2007 р. у листі від 09.07.2007 р.
№ 31-34000-20/23-4579/4800. Рахунок є
лише пропозицією оплати за виконані роботи.

Акт як первинний документ
Відповідно до п. 44.1 ПКУ платники податків повинні вести та підтверджувати
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облік доходів, витрат, формувати показники
податкової звітності тільки на підставі первинних документів.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV
(далі — Закон № 996) первинний документ
є документом, який містить відомості про
господарську операцію та підтверджує її
здійснення.
Якщо типових (спеціалізованих) форм
первинних документів для окремих видів
операцій не передбачено, законодавство
надає право використовувати самостійно виготовлені бланки (форми), але з умовою, що
вони повинні містити обов’язкові реквізити,
перелік яких наведено у ст. 9 Закону № 996:
• назву документа (форми);
• дату і місце складання;
• назву підприємства, від імені якого
складено документ;
• зміст та обсяг господарської операції,
одиницю виміру господарської операції;
• посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її
оформлення;
• особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до
власноручного підпису відповідно до Закону
України «Про електронний цифровий підпис»
від 22.05.2003 р. № 852-IV, або інші дані, що
дають змогу ідентифікувати особу, яка брала
участь у здійсненні господарської операції.
Таким чином, якщо типової форми акта
немає, підприємство може складати його у
довільній формі з дотриманням вищенаведених вимог.
Законодавством не передбачено, яка
саме інформація має зазначатися під час
заповнення в акті реквізиту «місце складання». Міністерство фінансів України в листі
від 26.08.2011 р. № 31-08420-07-25/21247
роз’яснювало, що вказуючи місце складання
первинного документа, треба зазначати або
населений пункт, у якому його складено, або
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відповідну адміністративно-територіальну
одиницю (в т. ч. назву іншої країни).
Щодо «дати складання» первинного документа, то Законом № 996 та Положенням
про документальне забезпечення записів
у бухгалтерському обліку, затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від
24.05.1995 р. № 88 (далі — Положення № 88),
чітко визначено, що первинні документи
повинні бути складені під час здійснення
господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення.
Тобто акт має бути складено тільки після
закінчення виконання робіт (надання послуг) виконавцем. На цьому Міністерство
фінансів України наголошувало в листі від
15.01.2015 р. № 31-11410-08-10/871.

Відображення акта в обліку
За датою акта визначається, якого звітного періоду стосується первинний документ,
адже для прийняття робіт (послуг) підприємству може знадобитися деякий час, який
не збігатиметься з датою їх фінального виконання: факт постачання буде засвідчений
тоді, коли підприємство підпише первинний
документ — акт виконаних робіт (послуг).
Так, певні види робіт (послуг) можуть
оформлятися за підсумками місяця (найчастіше в разі отримання комунальних послуг,
послуг зв’язку, оренди). У таких актах може
вказуватися перше число місяця, наступного за місяцем, у якому були безпосередньо
надані такі роботи (послуги). Цей документ
згідно із законодавством складатиметься під
час здійснення господарської операції або
безпосередньо після її закінчення.
До 2015 р. у ПКУ в частині визначення
об’єкта оподаткування податком на прибуток було чітко визначено, що «дохід від
надання послуг та виконання робіт визнається за датою складання акта» (п. 137.1
ПКУ). Після внесення змін з 01.01.2015 р.
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у цій частині ПКУ вже не містить таких чітких
вимог. Об’єкт оподаткування податком на
прибуток визначається за даними бухобліку.
У той же час ст. 44 ПКУ визначено, що
для цілей оподаткування платники податків
зобов’язані вести облік доходів, витрат та
інших показників, пов’язаних з визначенням
об’єктів оподаткування та/або податкових
зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку,
фінансової звітності, інших документів,
пов’язаних з обчисленням і сплатою податків
та зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється
формувати показники податкової звітності,
митних декларацій на підставі даних, не
підтверджених названими документами
(п. 44.1 ПКУ). Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток
використовує дані бухгалтерського обліку
та фінансової звітності щодо доходів, витрат
та фінансового результату до оподаткування
(п. 44.2 ПКУ).
Отже, для визначення доходів/витрат
об’єкта оподаткування підставою мають виступати дані первинного документа (акта).
І при визначенні дати виникнення доходу
треба враховувати дату складання акта.
Так, якщо акт за послуги, надані в лютому
2016 р., оформлять, наприклад, 01.03.2016 р.,
то дохід і податкові зобов’язання визнаватимуться в березні 2016 р.
Однак з урахуванням вимог ст. 9 Закону
№ 996, господарські операції повинні бути
відображені в облікових регістрах у тому
звітному періоді, у якому вони були здійснені. Тобто більш коректно буде скласти
акт за послуги, надані в лютому 2016 р.,
29.02.2016 р. та відобразити ці витрати
в бухобліку саме в лютому 2016 р. Такий
підхід рекомендували ще у 2010 р. працівники податкової інспекції для визначення
дати виникнення податкових зобов’язань з
податку на додану вартість (лист ДПАУ від
20.05.2010 р. № 9895/7/16-1517-08).
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У деяких випадках для прийняття результатів робіт (послуг) потрібно більше часу.
У такому разі акт буде підписаний в іншому періоді. Так, наприклад, відповідно до
умов договору роботи були виконані в січні
2016 р.: дата складання акта фізичною особою — 29.01.2016 р., а дата прийняття робіт
проставлена підприємством 05.02.2016 р.
У цьому випадку дохід/витрати відповідно
Закону № 996 будуть визнані в лютому.
У бухгалтерському обліку винагорода за
цивільно-правовими договорами в обліку
підприємства-замовника включається до
складу витрат згідно з П(С)БО 16 «Витрати»:
списується в дебет рахунків 23, 91, 92, 93, 94
та залежить від характеру роботи. Для відображення розрахунків із виконавцями робіт
(послуг) найчастіше використовується кредит
субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; для обліку авансів — субрахунок
377 «Розрахунки з іншими дебіторами», але з
подальшим закриттям його при фінальному
розрахунку на субрахунок 685.

Оподаткування винагороди
Податок на додану вартість
Виконавці робіт (послуг) — фізичні особи не є платниками ПДВ (ст. 14, 180 ПКУ).
Відповідно в юридичної особи — замовника
відсутні і права на податковий кредит. Однак
слід пам’ятати, що при укладанні угоди з
нерезидентом на території України (ст. 186
ПКУ) вона буде зобов’язана нарахувати
податкові зобов’язання (ст. 185, 208 ПКУ).
Базою оподаткування виступатиме договірна
ціна послуг з урахуванням податків і зборів
(ст. 190 ПК). Податковий кредит у такому
випадку можна буде визнати в наступному
звітному періоді після нарахування податкового зобов’язання та відображення його
суми в декларації з ПДВ (ст. 198 ПКУ).
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ПДФО та ВЗ
При укладанні цивільно-правового договору з виконавцем — фізичною особою
підприємство-замовник виступатиме податковим агентом і матиме обов’язок щодо
утримання та перерахування до відповідних
бюджетів всіх податків при виплаті винагороди за таким договором. ПДФО та ВЗ із
суми винагороди утримуються у звичайному
порядку, як і раніше, змінилася лише ставка
ПДФО (стала 18 %) і не утримується ЄСВ.
Коли виконавцем робіт (послуг) є фізична
особа — підприємець, яка надала при укладанні договору відповідні документи про сплату
податку, то сума винагороди не оподатковується ПДФО і ВЗ при виплаті її замовником.
Оподаткування винагороди відбувається підприємцем самостійно за підсумками звітного
періоду з урахуванням витрат.
У ф. № 1ДФ виплати фізичним особам
за цивільно-правовими договорами слід
відображати з ознакою доходу «102», крім
фізосіб — підприємців, виплати на користь
яких відображаються з ознакою доходу «157».

ЄСВ
За цивільно-правовим договором, який
укладається з фізичною особою, на суму винагороди треба нараховувати ЄСВ відповідно
до п. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ.

За новими правилами роботодавці (замовники робіт (послуг)) нараховують ЄСВ на
винагороду за договорами цивільно-правового характеру за виконані роботи (послуги) за єдиною ставкою — 22 %. Утримання
ЄСВ скасовано. Для цілей нарахування ЄСВ
потрібно дотримуватися такого правила:
застосовується ставка, що діє на момент нарахування доходу (на дату нарахування бази
для ЄСВ в обліку). Коли у 2016 р. нараховують
та виплачують винагороду за місяць до 2016 р.
(закривають акт), то в цьому випадку база
для ЄСВ з’являється за датою нарахування в
бухобліку такої виплати. Тому слід застосовувати нову ставку ЄСВ.
У такому випадку виконувані ним роботи
(послуги) мають відповідати видам діяльності, зазначеним у відомостях з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Для підприємців — платників єдиного податку перелік
робіт (послуг) повинен відповідати видам
діяльності, які зазначені в Свідоцтві платника єдиного податку або ЄД (ст. 4 Закону
про ЄСВ).
Нагадаємо, що в разі нарахування доходу
за виконані роботи (надані послуги), строк
виконання яких перевищує календарний
місяць, ЄСВ нараховується на суму, що визначається шляхом ділення доходу, виплаченого
за результатами роботи, на кількість місяців,
за які він нарахований.

ПРИклад 1

Підприємство 29.01.2016 р. підписало акт про виконання фізичною особою в січні
2016 р. робіт та визнало (нарахувало) за цим цивільно-правовим договором винагороду в розмірі 10 000,0 грн. Винагорода за договором оподатковується в такому порядку:
— ЄСВ не утримується;
— ПДФО утримується за ставкою 18 % з усієї суми винагороди:
10 000,00 грн 18 % = 1800,00 грн;
— ВЗ утримується за ставкою 1,5 % з усієї суми винагороди:
10 000,00 грн 1,5 % = 150,00 грн;
— ЄСВ в розмірі 22 % нараховується на всю суму доходу:
10 000,00 грн 22 % = 2200,00 грн.
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ПРИклад 1

Сума, що підлягає виплаті виконавцю — фізичній особі, становить:
10000,00 грн – 1800,00 грн – 150,00 грн = 8050,00 грн.
№
з/п

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума,
грн

Доходи

Витрати

1

Нараховано винагороду

92

685

10 000,00

—

10 000,00

2

Нараховано суму ЄСВ

92

651

2200,00

—

2200,0

3

Утримано:
— ПДФО
— ВЗ

685
685

641/ПДФО
642/ВЗ

1800,00
150,00

—

—

4

Перераховано винагороду

685

311

8050,00

—

—

5

Перераховано до бюджету:
— ЄСВ
— ПДФО
— ВЗ

651
641/ПДФО
642/ВЗ

311
311
311

2200,00
1800,00
150,00

—

—

Зміст операції

ПРИклад 2

Підприємство-замовник у грудні 2015 р. уклало цивільно-правовий договір з фізичною
особою щодо надання консультаційних послуг із розробки архітектурного проекту. Крім
того, підприємство видало виконавцеві додатково кошти на поточні потреби (транспорт)
у сумі 4000,00 грн. Після завершення проекту виконавець надав 30.12.2015 р. замовнику
акт виконаних робіт на суму 10 000,00 грн.
№
з/п

Зміст операції

Бухгалтерський
облік
Дт

Кт

Сума,
грн

Податковий
облік
Доходи Витрати

1

Нараховано винагороду

92

685

10 000,00

—

10 000,0

2

Нараховано суму ЄСВ
(10000,00 36,6 %)

92

651

3660,00

—

2200,00

3

Транспортні витрати

92

205

4000,00

—

4000,00

685

651

260,00

4

Утримано:
— ЄСВ (10000,00 2,6 %);
— ПДФО ((10000,00 – 260)
15 %);
— ВЗ (10000,00 1,5 %)

—

—

685
685

641/ПДФО
642/ВЗ

1461,00
150,00

685

311

8129,00

—

—

—

—

5

Перераховано винагороду
(10000 – 1461 – 260 – 150)

6

Перераховано до бюджету:
— ЄСВ
— ПДФО
— ВЗ

651
641/ПДФО
642/ВЗ

311

3920,00
1461,00
150,00
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 73

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Наталія КИРПА, начальник відділу комунікацій ДПІ у Дніпровському
районі ГУ ДФС у м. Києві
Відповідальність за неподання
копій ф. № 1ДФ
Чи застосовується відповідальність
за неподання копій податкових
розрахунків за ф. 1ДФ до конт
ролюючого органу за місцезнаходжен
ням неуповноваженого відокремленого
підрозділу у випадках, передбачених ПКУ?
Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ПКУ
особи, які мають статус податкових
агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового
кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, а також суми утриманого з
них податку (далі — податковий розрахунок)
до контролюючого органу за місцем свого
розташування. Такий розрахунок подається
лише в разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом

протягом звітного періоду. Запровадження
інших форм звітності із зазначених питань
не допускається.
Якщо відокремлений підрозділ юридичної
особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок
до бюджету, податковий розрахунок у вигляді
окремого витягу за такий підрозділ подає
юридична особа до контролюючого органу за
своїм місцезнаходженням та надсилає копію
такого розрахунку до контролюючого органу
за місцезнаходженням такого відокремленого
підрозділу в установленому порядку.
Згідно з п. 119.2 ПКУ неподання, подання
з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними
відомостями або з помилками податкової
звітності про суми доходів, нарахованих
(сплачених) на користь платника податків,
суми утриманого з них податку, якщо такі
недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення по-
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даткових зобов’язань платника податку та/
або до зміни платника податку, тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі 510 грн.
Ті самі дії, вчинені платником податків,
до якого протягом року було застосовано
штраф за таке порушення, тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі 1020 грн.
Враховуючи викладене, застосування
штрафних санкцій за неподання копій податкових розрахунків ПКУ не передбачено.

Утримання ПДФО з вартості
вакцинації
Чи необхідно утримувати ПДФО з
вартості вакцинації працівників,
яку плануємо провести?
Згідно з пп. 163.1.1 ПКУ об’єктом
оподаткування резидента є загальний
місячний (річний) оподатковуваний
дохід. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
включається дохід, отриманий платником
податку як додаткове благо, крім випадків,
передбачених ст. 165 ПКУ (пп. 164.2.17 ПКУ).
Підпунктом 165.1.19 ПКУ передбачено,
що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включаються, зокрема, кошти або вартість
майна (послуг), що надаються як допомога
на лікування та медичне обслуговування
платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в т. ч. у частині витрат роботодавця на
обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України «Про
захист населення від інфекційних хвороб»
від 06.04.2000 р. № 1645-III (далі — Закон
№ 1645) та на вакцинацію працівника,
спрямовану на профілактику захворювань
у період загрози епідемій відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення»
від 24.02.1994 р. № 4004-XII за наявності
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відповідних підтвердних документів, крім
витрат, що компенсуються виплатами з
фонду загальнообов’язкового державного
соціального медичного страхування.
Групи населення та категорії працівників,
які підлягають профілактичним щепленням, у
т. ч. обов’язковим, а також порядок і терміни
їх проведення визначаються центральним
органом виконавчої влади в галузі охорони
здоров’я. Зокрема, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.09.2011 р. № 595 затверджено календар профілактичних щеплень
в Україні.
Відповідно до ст. 1 Закону № 1645 Календар профілактичних щеплень — це нормативно-правовий акт спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з
питань охорони здоров’я, яким встановлюються перелік обов’язкових профілактичних
щеплень та оптимальні строки їх проведення.
Отже, якщо профілактичні щеплення та
терміни їх проведення здійснюються відповідно до Календаря профілактичних щеплень, то
витрачені роботодавцем кошти на проведення
щеплення не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного
доходу працівника за умови наявності відповідних підтвердних документів.

Використання факсиміле
на первинних документах
Чи можна підписувати первинні
документи, використовуючи фак
симіле?
Використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних
документів за письмовою угодою сторін,
в якій містяться зразки відповідного аналога
їх власноручних підписів, не порушує законодавства України, крім випадків застосування
первинних документів типових і спеціалізованих форм, якими не передбачено використання
факсимільного відтворення підпису.
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Роз’яснюють фахівці ДФСУ

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

Яку ставку ЄСВ застосовувати
до договорів ЦПХ
Який розмір ЄСВ застосовують
роботодавці при нарахуванні фіз
особам доходу (винагороди) за
цивільно-правовими договорами?
Відповідно до п. 1 частини першої
ст. 4 Закону про ЄСВ платниками
ЄСВ є роботодавці, зокрема ті, які
використовують працю фізичних осіб за
цивільно-правовими договорами (крім
цивільно-правового договору, укладеного
з фізичною особою — підприємцем, якщо
виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).
Базою нарахування ЄСВ для зазначених
платників є сума винагороди фiзичним особам за виконання робiт (надання послуг)
за цивiльно-правовими договорами (п. 1
частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).
Згідно з частиною п’ятою ст. 8 Закону про
ЄСВ розмір ЄСВ для платникiв, зазначених
у ст. 4 цього ж Закону, встановлюється в
розмiрi 22 % до визначеної ст. 7 Закону про
ЄСВ бази нарахування ЄСВ.
Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати,
встановленої законом на мiсяць, за який
отримано дохiд, сума ЄСВ розраховується
як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної
плати, встановленої законом на мiсяць, за
який отримано дохiд (прибуток), та ставки
ЄСВ.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основ
ним місцем роботи ставка ЄСВ, встановлена
частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ, застосовується до визначеної бази нарахування
незалежно від її розміру.
Таким чином, роботодавці нараховують
ЄСВ на суму винагороди (доходу) фізичним
особам за цивільно-правовими договорами
в розмірі 22 %.

Оподаткування витрат на проїзд
у таксі під час відрядження
Діяло до 01.01.2015 р. Чи вважаєть
ся додатковим благом найманого
працівника витрати на таксі, які
були понесені ним під час відрядження в
межах території України або за її межами
та відшкодовані юридичною особою?
Коментар у ЗІР: «Запитання – відповідь переведено до не чинних у зв’язку
з набранням чинності з 01.01.2015 р.
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII1.
Підрозділ ЗІР 103.02
1 Нагадаємо, податківці довгий час вважали, що витрати на таксі, які були понесені найманим працівником
під час відрядження як у межах території України, так і за
кордоном, не підлягають обов’язковому відшкодуванню,
але якщо за рішенням керівника юридичної особи ці витрати були відшкодовані працівнику, то сума таких витрат
вважатиметься додатковим благом відповідно до пп. 164.2.17
ПКУ та включатиметься до складу загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку. Сподіваємося, що нарешті в цьому питанні поставлено крапку.
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Сегодня в рубрике:

Отчетность по ЕСВ: заполнение
и исправление ошибок
c. 76
Корректировка зарплаты
2015 года

c. 81

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

ЄСВ:

заповнення звітності
та виправлення
помилок
У статті наведено відповіді на запитання, які надходять на
пряму телефонну лінію редакції, стосовно виправлення
помилок у ході заповнення звітності з ЄСВ та обчислення
страхового стажу
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Як нараховувати ЄСВ, якщо при
«згортанні» сум поточного місяця і
місяця, в якому допущено помилку,
отримуємо суму нарахування за місяць
меншу, ніж мінімальна зарплата? По
милку допущено у 2014 р. — працівнику
нарахували більше, ніж належало.
Якщо при перевірці нарахування
зарплати за минулий період, а саме
за травень 2014 р., виявили, що працівнику нарахували її невірно (вона була
завищена), то в поточному місяці потрібно помилку виправити. Перший варіант:
в Інструкції зі статистики зарплати йдеться
про виправлення помилок за минулий період в поточному періоді, в якому потрібно
зменшити зарплату на ту суму, яка була зайво нарахована. Якщо після виправлення
отримуємо зарплату меншу, ніж мінімальна,
слід зробити донарахування і відобразити
з кодом типу нарахування «13». Але існує й
другий варіант: показати минулий період
з кодом типу нарахування «3», тобто зайво
нараховані кошти.
Відповідно до ст. 2 Закону України
«Про військовий обов’язок і вій
ськову службу» від 25.03.1992 р.
№ 2232-XII час військової служби зара
ховується до страхового стажу. А стра
ховий стаж за Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
визначається за даними Державного реє
стру загальнообов’язкового державного
соціального страхування. Якщо військо
вослужбовцям страховий стаж обчис
люється на підставі довідки з військової
частини про грошове забезпечення, то їм
необхідно надати ці довідки на підпри
ємство для врахування страхового стажу?
Як у такому разі бухгалтеру розрахувати
страховий стаж: суму зарплати поділити
на мінімальний страховий внесок?
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Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4
Закону про ЄСВ платниками ЄСВ є,
зокрема, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення,
допомогу по тимчасовій непрацездатності,
допомогу по вагітності та пологах, допомогу
або компенсацію відповідно до законодавства
для таких осіб:
• військовослужбовців (крім військово
службовців строкової військової служби),
осіб рядового і начальницького складу;
• осіб, які проходять строкову військову
службу в Збройних Силах України, інших
утворених відповідно до закону військових
формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України
та службу в органах і підрозділах цивільного
захисту.
Облік осіб, зазначених у п. 1, 4, 5 частини першої ст. 4 цього Закону, ведеться
у порядку, встановленому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і
митну політику, за погодженням з Пенсійним
фондом та фондами загальнообов’язкового
державного соціального страхування (ст. 5
Закону про ЄСВ).
Платник ЄСВ зобов’язаний (ст. 6 Закону
про ЄСВ):
• своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний
внесок;
• подавати звітність та сплачувати до
органу доходів і зборів за основним місцем
обліку платника ЄСВ у строки, порядку та
за формою, встановленими центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і
митну політику, за погодженням з Пенсійним
фондом та фондами загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
На сьогодні ПФУ звернувся до ДФСУ з
вимогою зобов’язати всі військові частини,
СБУ, прокуратуру тощо подавати звітність,
щоб дані були в реєстрі застрахованих осіб.
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У квітні 2015 р. у таблиці 6 звітності
з ЄСВ не відобразили інформацію
щодо мобілізованого працівника.
Відображати її в жовтневому звіті з ко
дом категорії застрахованої особи «1» і
кодом типу нарахування «2»? Якщо так,
то знову «нарахується» ЄСВ, але підпри
ємство компенсацію отримало, отже,
відразу сторнувати в тому ж звіті? Чи в
жовтневому звіті інформацію щодо мо
білізованого працівника відображати з
кодом застрахованої особи «48» і кодом
типу нарахування «2»? Але в квітні коду
«48» ще не було.
Справді, код категорії застрахованої
особи «48» використовується з травня
2015 р. Тому у звітності з ЄСВ за жовтень місяць інформацію щодо мобілізованого
працівника слід відображати з кодом застрахованої особи «1» і кодом типу нарахування
«2», але заповнити слід лише реквізит 17,
вказавши суму середнього заробітку.
Відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами розпочалася в липні
2015 р., а закінчується в листопаді
2015 р. У липні нарахували допомогу, яку
з розбивкою по місяцях відобразили в
таблиці 6 звітності з ЄСВ, заповнили таб
лицю 5, вказавши дату початку відпустки
з кодом «5». Тепер виявили, що середню
зарплату для розрахунку допомоги було
занижено, а тому слід донарахувати ЄСВ
і допомогу. Заповнюючи таблицю 6 на
суму різниці з розбивкою по місяцях,
вказали код категорії застрахованої осо
би «42», код типу нарахувань «2» та дні
перебування у трудових відносинах (31,
30), а дні відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами не вказували, щоб не було
«задвоєння». Програма подання звітності
видала повідомлення: «Не вказано дні
відпустки». Отже, дні відпустки також
слід вказувати?

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

У липні 2015 р. підприємство відо
бразило допомогу по вагітності та
пологах у звичайному порядку, звіт
прийнято. Тепер виявлено, що занижено
середню зарплату і потрібно провести
доплату допомоги й сплатити ЄСВ. Бух
галтер пробує заповнити таблицю 6 як
зазвичай, але програма видає помилку,
що такий запис вже є. Використовувати
код типу нарахувань «2»?
Виправляючи таку помилку, календарні
дні тривалості трудових відносин (реквізит 15) і календарні дні відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами не потрібно
вказувати, слід зазначити лише суми помилки.
Навіть якщо вказати дні тривалості трудових
відносин чи відпустки, то «задвоєння» не буде,
оскільки воно буває тільки в частині сум.
Цій же працівниці (див. попереднє
запитання — Прим. ред.) видали
додатковий листок непрацездат
ності по вагітності та пологах у зв’язку з
ускладненнями пологів. Його оплачено в
жовтні і відображено в таблиці 6 звітності
з ЄСВ за жовтень з кодом категорії застра
хованої особи «42». Програма подання
звітності видала повідомлення «не вказано
інформацію в таблиці 5». Як заповнити
таблицю 5 у жовтні за листопад?
Це не помилка, а попередження, тому
звітність можна відправляти. Але в місяці закінчення «основної» відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами (у листопаді)
слід вказати дату її закінчення в одному рядку,
а в другому відразу ж зазначити дату початку
«додаткової» відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами. Коли закінчиться й вона, слід
вказати в таблиці 5 дату її завершення.
Особа працювала на підприєм
стві на умовах цивільно-право
вого договору. Строк договору —

№3 (116) март 2016

з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р. У зв’язку
з несвоєчасним отриманням актів ви
конаних робіт та додаткової угоди про
зміну строку договору по 31.07.2015 р.
бухгалтером було (не)відображено:
• у таблиці 5 за липень 2015 р. не відо
бражено дати припинення цивільно-пра
вових відносин, а саме не проставлено
дату «31.07.2015»;
• у таблиці 6 за серпень 2014 р. не
відображено інформації про цю особу, в
т. ч. кількість днів перебування у цивільноправових відносинах та суми винагороди;
• у таблиці 6 за жовтень 2014 р. у рек
візиті 15 кількість днів перебування в ци
вільно-правових відносинах відображено
«31», а винагороди за серпень і жовтень
вказано однією сумою — 14 458,00 грн
(сума ЄСВ — 375,91 грн).
Чи потрібно підприємству подавати
«скасовуючі» чи «додаткові» таблиці? Чи
передбачені штрафи в разі подання «ска
совуючих» чи «додаткових» таблиць 5 та/
або 6, якщо в цьому є потреба?
Таблиці 5 та 6 додатка 4 звітності з
ЄСВ зі статусом «скасовуюча» подаються тільки в разі, якщо необхідно
скасувати інформацію, яка не стосується
сум. У разі потреби (тобто якщо якісь дані
в цих таблицях слід замінити) подаються
таблиці зі статусом «початкова», але й у них
суми не змінюються.
Інформація про цивільно-правові відносини у звітності з ЄСВ відображається
таким чином:
• у таблиці 5 в місяці початку цивільноправових відносин вказується дата їх початку,
а в місяці закінчення — дата їх закінчення;
• у таблиці 6, якщо не було ні оплати, ні
підписання акта, вказується тільки тривалість
цивільно-правових відносин (реквізит 15),
а суми «нуль»;
• у таблиці 6, якщо була оплата чи підписання акта, сума ділиться на кількість
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місяців тривалості цивільно-правових відносин і вказується з розбивкою за місяцями
з кодом категорії застрахованої особи «26»
і типом нарахування «1»:
— на зразок відображення у таблиці 6
відпускних — якщо йдеться про платежі за
майбутні періоди;
— на зразок відображення у таблиці 6
допомоги по тимчасовій непрацездатності —
якщо йдеться про платежі за минулі періоди.
Наприклад, у вересні отримано оплату за
вересень–листопад в сумі 3000,00 грн. У таб
лиці 6 за вересень слід заповнити три рядки:
• код категорії застрахованої особи «26»,
код типу нарахування «1», період нарахування
«09.2015», сума — «1000,00»;
• код категорії застрахованої особи «26»,
код типу нарахування «1», період нарахування
«10.2015», сума — «1000,00»;
• код категорії застрахованої особи «26»,
код типу нарахування «1»,, період нарахування «11.2015», сума — «1000,00».
Наприклад, у листопаді отримано оплату за
вересень–листопад в сумі 3000,00 грн. У таб
лиці 6 за листопад слід заповнити три рядки:
• код категорії застрахованої особи «26»,
код типу нарахування «1», період нарахування
«09.2015», сума — «1000,00»;
• код категорії застрахованої особи «26»,
код типу нарахування «1», період нарахування
«10.2015», сума — «1000,00»;
• код категорії застрахованої особи «26»,
код типу нарахування «-» (прочерк), період
нарахування «11.2015», сума — «1000,00».
У ситуації, що розглядається, коли інформацію за цивільно-правовим договором
показали в одному місяці, потрібно суми
рознести між місяцями: суму, яку потрібно було рознести по місяцях, відобразити
з кодом типу нарахування «3» (як зайво
нараховані) і окремо відобразити цю суму
кодом категорії застрахованої особи «26» за
відповідний місяць з кодом типу нарахування
«1» (можна й з кодом типу нарахування «2»,
але не бажано).
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Наприклад, у вересні 2014 р. отримано
оплату за вересень–листопад в сумі 3000 грн,
але її відобразили одним рядком у таблиці
6. Щоб виправити помилку, із суми вересня
слід «зняти» 2000,00 грн і «розкидати» між
жовтнем і листопадом. У таблиці 6 за вересень слід заповнити три рядки:
• код категорії застрахованої особи «26»,
код типу нарахування «3» (до зменшення), період нарахування «09.2014», сума —
«2000,00»;
• код категорії застрахованої особи «26»,
код типу нарахування «1», період нарахування
«10.2014», сума — «1000,00»;
• код категорії застрахованої особи «26»,
код типу нарахування «1», період нарахування
«11.2014», сума — «1000,00».
В Інтернеті розміщено консульта
цію, що для зменшення суми допо
моги по вагітності та пологах, якщо
завищено середню зарплату, потрібно
використовувати код типу нарахування
«3». Хіба не знак «–» (мінус)?
Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу)
допускається лише в разі:
• відображення сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням
кількості відпрацьованого часу у зв’язку з
відпусткою, тимчасовою непрацездатністю,
та допомоги по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах;
• відображення сторнованих сум відпуск
них та допомоги по тимчасовій непрацездатності й допомоги по вагітності та пологах.
Тобто лікарняні та «декретні» зменшуються зі знаком «мінус», а щоб відобразити
їх донарахування, потрібно показати код
типу нарахування «2».
У попередніх чотирьох місяцях
індексацію помилково нарахували
більше ніж потрібно. Як зробити
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перерахунок і відсторнувати зайво нара
хований дохід (індексацію) та суми ЄСВ
по ньому. Як це відобразити?
Суми заробітної плати, зайво нараховані в попередніх періодах, «згортаються» з доходом поточного періоду.
Тому у звітному місяці і сума поточного
доходу, і відсторновані суми індексації буде
вказано одним рядком.
У січні 2016 р. підприємство згідно з
вказівкою організації вищого рівня
відкоригувало в бік зменшення
зарплату директору за грудень 2015 р. Як
заповнити звітність з ЄСВ?
Відповідно до пп. 1.6.2 Інструкції зі
статистики зарплати, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються
за попередній період, зокрема у зв’язку з
уточненням кількості відпрацьованого часу,
виявленням помилок, вони відображаються
у фонді оплати праці того місяця, у якому
були здійснені нарахування. Тому у звітності
з ЄСВ заробітну плату директора за січень
2016 р. та її коригування за грудень 2015 р.
слід «згорнути» і відобразити однією сумою,
оподаткувавши отриманий результат за
ставкою 22 %.
З яким кодом категорії застрахованої
особи відображати середню зар
плату мобілізованих працівників
у звітності з ЄСВ за січень 2016 р.?
Середня зарплата, що зберігається
за працівниками, призваними на
строкову військову службу, військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову
службу за контрактом, яка оподатковується
ЄСВ та не компенсується з бюджету, у
звітності з ЄСВ за січень відображається з
кодом категорії застрахованої особи «47».
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Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Коригування

зарплати за 2015 рік

У минулому номері ми розглянули випадки нарахування
перехідних виплат, у т. ч. доходів за минулий рік. Але інколи
стається так, що нарахований дохід має бути зменшений з
якихось причин: через допущення помилки, уточнення кількості
відпрацьованого робочого часу, відкликання з відпустки

З

гідно з пп. 1.6.2 Інструкції зі статистики
зарплати нарахування фонду оплати
праці, які здійснюються за попередній
період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу або виявленням
помилок, відображаються у фонді оплати
праці того місяця, у якому були здійснені
нарахування. Логічно припустити, що це
ж стосується і виправлень у фонді оплати
праці, які зменшують суму нарахованого
доходу — вони теж мають відображатися в
поточному місяці.
Але як бути, якщо ставки податків та
внесків на час проведення виправлень змінилися? Є два варіанти:
• сторнувати минулорічний дохід і відкоригувати вже нараховані у минулому суми
податків та внесків
або
• зменшити дохід поточного періоду.
Обидва варіанти застосовуються, але випадки їх застосування різні. Наведемо кілька
ситуацій, які склалися в наших читачів.

Коригування зарплати у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю
У 2016 р. виявлено помилку в на
рахуванні заробітної плати за гру
день 2015 р. Зокрема, працівникові
зайво було нараховано зарплату за дні
його хвороби з 29 по 31 грудня 2015 р.
Листок непрацездатності отримано в
січні 2016 р. Як відкоригувати зарплату за
грудень 2015 р.? Як відобразити помилку
у звітності з ЄСВ та ф. № 1ДФ?
Така помилка могла статися з різних
причин. Табельник міг несвоєчасно
подати кінцевий варіант табеля робочого часу; бухгалтер міг нарахувати зарплату
раніше ніж закінчився місяць (таке теж буває,
особливо зважаючи на те, що після 31 грудня ми мали кілька вихідних). У будь-якому
випадку коригування доходу має відбутися
у зв’язку з уточненням кількості робочого
часу, який відпрацював працівник у грудні.
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Звернемося до Порядку формування та
подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від
14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435).
У п. 9 Порядку № 435 зазначено:
«Внесення від’ємних значень сум нарахованої
заробітної плати (доходу) допускається лише:
• при відображенні сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням
кількості відпрацьованого часу у зв’язку з
відпусткою, тимчасовою непрацездатністю,
та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;
• при відображенні сторнованих сум
відпускних та допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з
вагітністю та пологами».
Отже, помилкове нарахування зарплати
за дні тимчасової непрацездатності виправляється у звіті з ЄСВ методом сторнування,
тобто відображенням від’ємних значень сум
доходу (зарплати). У таблиці 6 звітності з ЄСВ
за поточний місяць сторнована сума відображається в окремому рядку зі знаком «мінус» та
зазначенням місяця, в якому була допущена
помилка. З огляду на лист ПФУ від 04.02.2016 р.
№ 3647/05-02 сума відсторнованої зарплати
буде відображена в рядку 4.1 таблиці 1 звітності
з ЄСВ зі знаком «мінус». Цей рядок через відсутність утримань із заробітної плати ЄСВ не
має заповнюватися, тому цю суму буде видно.
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Порядок проведення коригувань ПДФО
визначений у розділі IV Порядку заповнення
та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок № 4).
Якщо термін подання податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за ІV квартал на час виявлення
помилки ще не сплив, подається «новий звітний» податковий розрахунок. Якщо ж термін
подання розрахунку вже минув, подається
«уточнюючий» податковий розрахунок, у якому коригується дохід працівника за грудень:
• помилковий рядок у розділі І податкового розрахунку за ф. № 1ДФ виключається
шляхом повторення всіх його граф, а в графі 9
зазначається «1» (на виключення);
• у новому рядку заповнюються всі його
графи з вірними показниками, а в графі 9
зазначається «0» (на введення).
У розділі ІІ «Військовий збір» для виключення помилкового рядка з попередньо
введеної інформації в рядку «Військовий
збір — виключення» потрібно повторити
всі графи помилкового рядка, а в рядку
«Військовий збір» відобразити правильну
інформацію.
До частини лікарняних, нарахованих за
грудень 2015 р., застосовуються ставки ПДФО
15 % та/або 20 %. Ставка нарахування ЄСВ —
22 %, утримання з ЄСВ вже не проводяться.

ПРИклад 1

Коригування зарплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
У грудні працівникові нараховано зарплату в сумі 13 000 грн, яку було оподатковано за
ставками 15 % та 20 %, оскільки база оподаткування перевищувала встановлену межу у
12 180,00 грн (10-кратний розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2015 р.),
утримано та нараховано ЄСВ.
Сума утриманого ЄСВ склала:
13 000,00 3,6 % = 468,00 (грн).
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ПРИклад 1

Сума нарахованого ЄСВ:

13 000,00 37 % = 4810,00 (грн).
База оподаткування в грудні склала:
13 000,00 – 468,00 = 12 532,00 (грн).
ПДФО в грудні:
12 180,00 15 % + (12 532,00 – 12 180,00) 20 % = 1897,40 (грн).
ВЗ у грудні:
13 000,00 1,5 % = 195,00 (грн).
У січні працівник надав листок непрацездатності за період з 29 по 31 грудня 2015 р., але
згідно з табелем обліку робочого часу в зазначені дні працівник не працював. За три дні грудня
нараховуємо лікарняні в сумі 810,00 грн (умовно). Заробітна плата за грудень має скласти:
13 000,00 23 20 = 11 304,35 (грн).
Виправляємо нарахування з ЄСВ.
Зайво нарахований у грудні дохід:
13 000,00 – 11 304,35 = 1695,65 (грн).
Сума утримань з ЄСВ, яка сторнується:
– 1695,65 3,6 % = – 61,04 (грн).
Сума нарахувань ЄСВ, яка сторнується:
– 1695,65 37 % = – 627,39 (грн).
На суму лікарняних нараховується ЄСВ за ставкою 22 %, утримання не проводяться:
810,00 22 % = 178,20 (грн).
Виправляємо нарахування з ПДФО.
Скоригована сума доходу за грудень становить:
11 304,35 + 810,00 = 12 114,35 (грн).
Отже, перевищення межі для застосування 15 % ставки податку немає.
Враховуємо, що із суми лікарняних ЄСВ не утримується, тобто сума утриманого ЄСВ
склала в кінцевому підсумку:
11 304,35 3,6 % = 406,96 (грн).
Скоригована сума ПДФО в грудні:
(12 114,35 – 406,96) 15 % = 1756,11 (грн).
Скоригована сума ВЗ:
12 114,35 1,5 % = 181,72 (грн).

У таблиці 6 додатку 4 за січень звітності
з ЄСВ на цього працівника буде заповнено
чотири рядки:
• рядок із сумою зарплати за січень
2016 р. у звичайному порядку;
• рядок для сторнованої суми зарплати за грудень: у реквізиті 11 зазначаємо
місяць та рік «12.2015», у реквізитах 17 та
18 — суму сторнованої зарплати зі знаком
«мінус», у реквізитах 20 та 21 — суму зайво
утриманого та нарахованого ЄСВ;
• рядок для нарахованої суми лікарняних
за грудень 2015 р.: у реквізиті 11 простав-

ляємо місяць та рік «12.2015», реквізит 20
не заповнюємо;
• рядок для нарахованої суми лікарняних
за січень 2016 р. — у звичайному порядку
(реквізит 20 також не заповнюємо).

Коригування доходу шляхом
переривання відпустки
Інколи працівник може захворіти під
час відпустки. Тоді за наявності листка непрацездатності відпустка переривається і

83

84

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

продовжується після одужання працівника
або переноситься на інший період (ст. 11
Закону про відпустки). У такому випадку
відпускні зазвичай вже виплачено. У разі
продовження відпустки сума відпускних не
перераховується, а якщо вона переноситься
на інший період — перераховується (слід
сторнувати нараховані відпускні і нарахувати
лікарняні). Більш того, якщо працівник не
повідомив про хворобу одразу, виправлення
доведеться зробити і в табелі обліку робочого часу.
З 21 грудня 2015 р. працівник пішов
у щорічну відпустку тривалістю
15 календарних днів. Але згодом ви
явилося, що він хворів з 23 грудня 2015 р. і
оформив листок непрацездатності. 11 січня
2016 р. працівник надав листок непрацез
датності, який відкрито 23 грудня 2015 р.
та закрито 8 січня 2016 р. Невикористану
відпустку за згодою сторін було перене
сено на інший термін. Як виправити на
рахування за грудень та відобразити це у
звітності з ЄСВ та ф. № 1ДФ?
За фактом надання листка непраце
здатності бухгалтер має сторнувати
суму нарахованих відпускних за дні
невикористаної відпустки та нарахувати лікарняні. Для визначення того, чи слід зменшувати
утримання з ЄСВ та суму нарахованого ЄСВ,
знов звернемося до п. 9 Порядку № 435. У разі
відображення сторнованих сум відпускних
до звітності з ЄСВ допускається внесення
від’ємних значень. Отже, сума ЄСВ, яка була
утримана з частини відпускних, виплачених
за дні невикористаної відпустки, має бути
відображена в таблиці 6 додатку 4 зі знаком
«мінус». Також зменшення нарахувань і утримань знову потрапить до рядка 4.1 таблиці 1
додатку 4 звітності з ЄСВ зі знаком «мінус».
На всю суму лікарняних у січні нараховується ЄСВ за ставкою 22 %, утримання не
проводяться.
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У таблиці 6 додатку 4 за січень звітності
з ЄСВ на цього працівника буде заповнено
чотири рядки:
• рядок із сумою зарплати за січень
2016 р. у звичайному порядку;
• рядок для сторнованої суми відпускних,
у якому в реквізиті 10 ставимо код типу
нарахувань 10, у реквізиті 11 зазначаємо
місяць та рік — «12.2015», у реквізиті 17 та
18 — суму сторнованих відпускних зі знаком
«мінус», у реквізиті 20 та 21 — суму зайво
утриманого та нарахованого ЄСВ;
• рядок для нарахованої суми лікарняних
за грудень, де в реквізиті 11 обов’язково
проставляємо місяць та рік — «12.2015»,
реквізит 20 вже не заповнюємо;
• рядок для нарахованої суми лікарняних за січень 2016 р. у звичайному порядку
(реквізит 20 також не заповнюємо).
Так само сторнуємо нарахування ПДФО
за грудень, але частину лікарняних, яка
припадає на грудень 2015 р., оподатковуємо
ПДФО за «старими» ставками (15 % та/або
20 %). Подаємо уточнюючий податковий
розрахунок за ф. № 1ДФ, в якому коригуємо
дохід працівника за грудень як у поперед
ньому прикладі.

Зайве нарахування зарплати
У грудні 2015 р. одному працівни
кові була безпідставно нарахована
та виплачена премія (бухгалтер
помилково продублював нарахування
минулого місяця). Помилку виявлено в
січні 2016 р. Як правильно виправити на
рахування та відобразити це у звітності?
Незалежно від причини помилки
вона виправляється в місяці її виявлення. Жодна з умов п. 9 Порядку
№ 435 не виконується, а тому немає підстав
відображати від’ємні значення нарахувань у
звітності з ЄСВ, бо не йдеться про коригуван-
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ня відпускних, сум допомоги по вагітності
та пологах чи по тимчасовій непрацездатності. Тож у місяці виявлення помилки сума
помилкових нарахувань відображається
в обліку зі знаком «мінус», а в таблиці 6
додатка 4 звітності з ЄСВ «згортається» із
зарплатою за поточний місяць. Як наслідок,
утриманий та нарахований ЄСВ у попередніх
періодах не сторнуються, всі нарахування
та утримання з ЄСВ, зроблені в грудні, залишаються незмінними, а сума зарплати,

на яку нараховується ЄСВ за ставкою 22 %,
зменшується на суму сторнованої премії.
Інша ситуація з ПДФО. Тут важливий
період виникнення доходу, оскільки сума
доходу впливає на право застосування
ПСП, а в минулому році, виходячи із суми,
визначалась і ставка податку. Отже, незважаючи на те, що помилка виявлена в
січні 2016 р., з метою правильного нарахування ПДФО виправляти варто саме дохід
грудня 2015 р.

ПРИклад 2

Виправлення помилки у зв’язку із зайвим нарахуванням зарплати
У грудні працівникові нараховано зарплату в сумі 10 000,00 грн та премію в сумі
3000,00 грн. Сукупний дохід було оподатковано за ставками 15 % та 20 %, оскільки база
оподаткування перевищувала встановлену межу у 12 180,00 грн, було утримано (3,6 %)
та нараховано (37 %) ЄСВ.
Сума утриманого ЄСВ склала:
13 000,00 3,6 % = 468,00 (грн).
Сума нарахованого ЄСВ:
13 000,00 37 % = 4810,00 (грн).
База оподаткування в грудні:
13 000,00 – 468,00 = 12 532,00 (грн).
ПДФО в грудні:
12 180,00 15 % + (12532,00 – 12180,00) 20 % = 1897,40 (грн).
ВЗ у грудні:
13 000,00 1,5 % = 195,00 (грн).
У січні встановлено, що премія виплачена працівникові безпідставно. Бухгалтер
складає довідку про зайво нараховану суму премії. Сума зарплати, нарахованої в січні,
становить 10 000,00 грн.
Виправлень з ЄСВ за грудень у січні не робимо, базу нарахування ЄСВ у січні визначаємо з урахуванням сторнованої суми премії:
10 000,00 – 3000,00 = 7000,00 (грн).
Сума нарахованого ЄСВ у січні:
7000,00 22 % = 1540,00 (грн).
Що стосується ПДФО.
Скоригована сума доходу за грудень становить 10 000,00 грн.
Перевищення межі для застосування 15-відсоткової ставки ПДФО немає.
Враховуємо, що ЄСВ був утриманий у т. ч. із суми премії і не коригується, тобто сума
утриманого ЄСВ залишається тією самою — 468,00 грн.
На думку автора, дохід має бути зменшений на всю суму утриманого ЄСВ, оскільки п. 164.6
ПКУ не містить жодних додаткових умов щодо зменшення суми зарплати на суму ЄСВ.
Скоригована сума ПДФО в грудні:
(10 000,00 – 468,00) 15 % = 1429,801 (грн).
Скоригована сума ВЗ за грудень:
10 000,00 1,5 % = 150,00 (грн).
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Запитання — відповідь
На запитання відповідає Ольга САРАЖИНСЬКА,
завідувач фінансового відділу — головний бухгалтер Лівобережної
міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Обчислення допомоги
по тимчасовій непрацездатності
з мінімальної зарплати
Чи правильно обчислювати до
помогу по тимчасовій непраце
здатності із застосуванням від
сотків страхового стажу до мінімаль
ної зарплати, якщо страховий стаж за
останні 12 календарних місяців менше
шести місяців?
Питання обчислення допомоги по
тимчасовій непрацездатності з урахуванням розміру мінімальної зарплати
роз’яснено в листі ФСС з ТВП від 02.10.2015 р.
№ 5.2-32-1565, і думка фахівців з того часу
не змінювалася.
Якщо протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування застрахована особа
має страховий стаж менше шести місяців,
середня заробітна плата для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
визначається виходячи з нарахованої за
робітної плати, з якої сплачуються страхові
внески, але в розрахунку на місяць не вище
розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом у місяці настання
страхового випадку.
Допомогу по тимчасовій непрацездатності необхідно розраховувати в такій послідовності:

1) розраховується середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат;
2) розраховується сума денної виплати
(середньоденна заробітна плата збільшується
на відсоток страхового стажу);
3) порівнюється сума денної виплати з
виплатою, розрахованою з мінімальної заробітної плати;
4) якщо сума денної виплати не перевищує
мінімальної виплати, ця сума множиться на
кількість днів, що підлягають оплаті;
5) якщо сума денної виплати перевищує
мінімальну виплату, то сума виплати розраховується виходячи з мінімальної виплати
(враховуючи норму ст. 19 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV;
далі — Закон № 1105), без додаткового врахування відсотка страхового стажу).
Допомога по вагітності та пологах відповідно до частини першої ст. 26 Закону № 1105 не
залежить від страхового стажу застрахованої
особи і в разі застосування п. 29 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,
середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах визначається
виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку
на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати і не менше розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом у місяці настання страхового випадку.
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Обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності з урахуванням розміру
мінімальної зарплати
Припустимо, що заробітна плата працівника — 1800 грн, а страховий стаж за останні 12
календарних місяців — менше шести місяців. Розглянемо перший варіант, коли загальний
страховий стаж становить менше трьох років і допомога по тимчасовій непрацездатності
оплачується в розмірі 50 %. Другий варіант: загальний страховий стаж — більше трьох
років і допомога по тимчасовій непрацездатності оплачується в розмірі 100 %.
Дії та показники

Варіант 1

Обчислюємо середньоденну
зарплату з фактичної
Застосовуємо обмеження щодо
загального страхового стажу

1800,00
59,17

50 % = 29,58

Обчислюємо середньоденну
зарплату з мінімальної зарплати
Порівнюємо показники
середньоденної зарплати
Обчислюємо суму допомоги
1

1378,00
29,58 < 45,26
29,58

кількість днів
хвороби

Варіант 2
12

3651 = 59,17
59,17

100 % = 59,17

30,44 = 45,26
59,17 > 45,26
45,26

кількість днів
хвороби

Умовно вважаємо, що в розрахунковому періоді 12 місяців відпрацьовано всі дні.

Що нового
Щодо ставки ЄСВ за минулі періоди
Свого часу Пенсійний фонд України в листі від
19.08.2013 р. № 21803/03-30 роз’яснював, що нарахування роботодавцем єдиного внеску в розмірі
8,41 % на суму зарплати інваліда здійснюється
з моменту встановлення групи інвалідності, але
не раніше одержання підприємством завіреної
копії довідки про інвалідність. Нараховані суми
відпускних, допомоги по тимчасовій непраце
здатності відносяться до того місяця, за який
вони нараховані. Таким чином, підприємство
за періоди до встановлення інвалідності застосовує розмір ЄСВ — 33,2 % на суму допомоги
по тимчасовій непрацездатності. Ситуація, що

розглядалася, була такою: «Працівник хворів
з 18 по 28 лютого, однак листок непрацездатності, який підтверджує період хвороби в лютому
і був виданий 28 лютого, надав у бухгалтерію
16 травня. Одночасно з листком непрацездатності він надав до бухгалтерії належним чином
оформлену довідку МСЕК, датовану 19 квітня,
яка підтверджує його інвалідність. Яку ставку
слід застосовувати для нарахування ЄСВ на суму
лікарняних у травні: 33,2 %, що діяла в лютому в
період тимчасової непрацездатності працівника,
чи 8,41 %, що діяла на момент нарахування виплат за листком непрацездатності?».
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09 грудня 2015 р. № 1124

ПОРЯДОК
розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру подання
та розгляду контролюючим органом скарг на
вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі — вимога) та на
рішення про нарахування пені та накладення
штрафу, передбачених частинами десятою,
одинадцятою ст. 25 Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» (далі — Закон); скарг банків на рішення про накладення
фінансових санкцій, передбачених частиною
дванадцятою зазначеної статті.
2. Не підлягають адміністративному оскарженню:
— зобов’язання зі сплати єдиного внеску,
самостійно визначені платником єдиного внеску
у звіті про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб;
— вимоги про сплату боргу (недоїмки) єдиного
внеску та/або рішення про нарахування пені та
накладення штрафів, які оскаржувались та були
розглянуті згідно з вимогами цього Порядку;
— вимоги про сплату боргу (недоїмки) єдиного внеску та/або рішення про нарахування
пені та накладення штрафів, які оскаржені
платником у судовому порядку.
3. Дія цього Порядку не поширюється на
розгляд скарг платників єдиного внеску або
банків (далі — скаржники), зазначених у п. 1
цього розділу, на вимоги та на рішення про
нарахування пені та накладення штрафу, ви-

несені за результатами перевірок, проведених
на підставі судового рішення суду (слідчого
судді) про призначення перевірки або постанови
органу, який здійснює оперативно-розшукову
діяльність, слідчого, прокурора, що винесені
ними відповідно до закону.
Скаржник має право оскаржити в суді вимогу, рішення про нарахування пені та накладення
штрафу в будь-який момент після отримання
відповідної вимоги або рішення. Вимога або
рішення контролюючого органу про нарахування
пені та накладення штрафу, щодо яких подано
позов до суду, не підлягають оскарженню відповідно до вимог цього Порядку. Одночасно
скаржник письмово повідомляє контролюючий
орган, який розглядає його скаргу, про кожний
випадок судового оскарження його вимог або
рішень про нарахування пені та накладення
штрафу.
4. Відмова у прийнятті скарги на вимоги та
на рішення про нарахування пені та накладення
штрафу, крім випадків, зазначених у цьому
розділі, забороняється.
Перебіг строку розгляду скарги починається
з наступного робочого дня після її надходження
до контролюючого органу. Реєстрація скарг на
вимоги та на рішення про нарахування пені та
накладення штрафу здійснюється працівником
контролюючого органу, уповноваженим на це
керівником цього органу, у журналі реєстрації
скарг, форму якого наведено в додатку 11 до
цього Порядку.
1 Додатки

до Порядку не публікуються. (Прим. ред.)
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5. У скарзі має бути зазначено:
— повне найменування юридичної особи, код
за ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер
платників єдиного внеску, який присвоюється
інвесторам (операторам) за угодою про розподіл
продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, прізвище,
ім’я, по батькові посадової особи, яка подала
скаргу; прізвище, ім’я, по батькові громадянина
або фізичної особи — підприємця, реєстраційний
номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
мають відмітку в паспорті про право здійснювати
платежі за серією та номером паспорта);
— найменування контролюючого органу,
яким видано вимогу або рішення про нарахування пені та накладення штрафу, що оскаржуються, дата і номер такої вимоги або рішення;
— суть порушеного питання, прохання чи
вимога;
— інформація про оскарження вимоги або
рішення про нарахування пені та накладення
штрафу в суді.
Скарга підписується скаржником — фізичною особою або уповноваженою нею особою,
а для інших скаржників — керівником або
представником, уповноваженим відповідно до
законодавства, та має бути скріплена печаткою
скаржника (за наявності).
Скарга повинна бути викладена в письмовій
формі та надіслана до контролюючого органу поштою чи передана особисто або через
представника.
Якщо скарга в інтересах скаржника подається його представником, то до скарги додається
оригінал або належним чином завірена копія
документа, який засвідчує повноваження такого
представника відповідно до законодавства.
6. Скарга, оформлена без дотримання вимог,
зазначених у п. 5 цього розділу, залишається
без розгляду, про що виноситься рішення про
залишення скарги без розгляду за формою
згідно з додатком 2 до цього Порядку з відповідними обґрунтуваннями та робиться відмітка
в журналі реєстрації скарг.
7. Не розглядаються повторні скарги одним
і тим самим контролюючим органом від одно-
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го й того самого скаржника з одного й того
самого питання, якщо перше вирішено по суті.
8. У разі оскарження вимоги або рішення
про накладення штрафу в терміни, встановлені
цим Порядком, нарахування пені зупиняється з
дня подання скарги до контролюючого органу
або позову до суду.
9. Рішення за результатами розгляду скарг у
межах процедури оскарження вимог та рішень
про нарахування пені та накладення штрафу
приймають:
— у Державній фіскальній службі України
(далі — ДФС) — Голова або його заступники
відповідно до розподілу функціональних повноважень;
— у головних управліннях ДФС в областях,
місті Києві — начальники головних управлінь
або їх заступники відповідно до розподілу
функціональних повноважень.
10. Попередній розгляд скарг на вимоги та
рішення про нарахування пені та накладення
штрафу, а також підготовка проектів рішень за
скаргами в контролюючих органах здійснюються
підрозділами правової роботи.
II. Подання первинної скарги
1. У разі якщо скаржник вважає, що конт
ролюючий орган у районі, місті (крім міста
Києва), районі у місті, об’єднаний чи спеціалізований неправильно визначив суму недоїмки
або прийняв рішення про накладення штрафу
та нарахування пені, що суперечить законодавству про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування або виходить за межі
його компетенції, встановленої законом, він має
право оскаржити таке рішення у відповідному
головному управлінні ДФС в області, місті Києві.
2. Скарга на вимоги та на рішення конт
ролюючих органів у районах, містах (крім
міста Києва), районах у містах, об’єднаних
чи спеціалізованих про нарахування пені та
накладення штрафу подається відповідно до
головних управлінь ДФС в областях, місті Києві
в письмовій формі разом з документами, що
підтверджують неправильність рішення.
Про подання скарги скаржник зобов’яза
ний одночасно повідомити територіальний
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контролюючий орган, вимога або рішення якого
оскаржуються.
3. Первинна скарга повинна бути подана
до відповідного головного управління ДФС
в області, місті Києві протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання
платником єдиного внеску вимоги або рішення
територіальних контролюючих органів про нарахування пені та накладення штрафу.
Строк, встановлений для подання первинної
скарги, не вважається пропущеним, якщо до
його закінчення скаргу та інші документи до
неї передано на пошту. Датою передачі скарги
на пошту вважається дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного
внеску поштового відправлення зі скаргою,
яка зазначена відділенням поштового зв’язку
на конверті або в повідомлені про вручення
поштового відправлення.
4. До документів, які свідчать про неправильність визначення суми недоїмки або прийняття
рішення про накладення штрафу та нарахування
пені, належать:
— акт перевірки платника єдиного внеску;
— вимога;
— рішення про нарахування пені та накладення штрафу;
— інші документи (розрахунки), на підставі
яких визначено суму єдиного внеску, що належить до сплати, або застосовано штраф,
нараховано пеню;
— зауваження та пояснення, якщо вони
були подані платником єдиного внеску під час
перевірки та прийняття рішення;
— висновки контролюючого органу щодо
поданих зауважень і пояснень.
Платники єдиного внеску до скарги можуть
додавати належним чином засвідчені копії
документів, розрахунки та докази, які вони
вважають за потрібне надати. Якщо платник
єдиного внеску до скарги не додав копій зазначених документів, контролюючий орган
вищого рівня, що уповноважений розглядати
скаргу, витребовує копії зазначених документів
від контролюючого органу, вимога, рішення
якого оскаржується. У скарзі платник єдиного
внеску зазначає про подання чи неподання по-
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зовної заяви до суду про визнання недійсною
вимоги або рішення контролюючого органу
про нарахування пені та накладення штрафу.
5. У випадках, передбачених ст. 8 Закону
України «Про звернення громадян», контро
люючий орган, що уповноважений розглядати
скаргу, залишає скаргу без розгляду, про що
виноситься рішення про залишення скарги без
розгляду з відповідними обґрунтуваннями та
робиться відмітка в журналі реєстрації скарг.
6. У разі незгоди платника єдиного внеску
з рішенням контролюючого органу, прийнятого
за результатом розгляду скарги, подальше його
оскарження здійснюється відповідно до вимог
цього Порядку щодо розгляду скарг на рішення
контролюючих органів або в судовому порядку.
III. Подання повторної скарги
1. У разі якщо головні управління ДФС в
областях, місті Києві надсилають скаржнику
рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий скаржник має право
звернутися протягом десяти календарних днів,
наступних за днем отримання відповіді, з пов
торною скаргою до ДФС.
Строк, встановлений для подання повторної
скарги, не вважається пропущеним, якщо до
його закінчення скаргу та інші документи до
неї передано на пошту. Датою передачі скарги
на пошту вважається дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного
внеску поштового відправлення зі скаргою,
яка зазначена відділенням поштового зв’язку
на конверті або в повідомленні про вручення
поштового відправлення.
2. Скарга в письмовій формі подається безпосередньо до ДФС. Про подання повторної
скарги до ДФС скаржник зобов’язаний одночасно повідомити відповідний територіальний
контролюючий орган.
3. Скаржник подає скаргу до ДФС разом
із необхідними для її розгляду документами,
зазначеними в п. 4 розділу II цього Порядку, що
засвідчують обставини справи, та матеріалами
розгляду первинної скарги.
4. Якщо платник єдиного внеску до скарги
не додав копій документів, зазначених у п. 4
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розділу II цього Порядку, ДФС витребовує копії
зазначених документів від відповідного головного управління ДФС в області, місті Києві, яким
розглянуто первинну скаргу. У скарзі платник
єдиного внеску зазначає про подання чи неподання позовної заяви до суду про визнання
недійсною вимоги або рішення контролюючого
органу про нарахування пені та накладення
штрафу. У випадках, передбачених ст. 8 Закону
України «Про звернення громадян», ДФС залишає скаргу без розгляду, про що виноситься
рішення про залишення скарги без розгляду
з відповідними обґрунтуваннями та робиться
відмітка в журналі реєстрації скарг.
5. Якщо в повторній скарзі, отриманій ДФС,
порушуються питання, що не розглядалися в
рішенні, винесеному за первинною скаргою,
скарга направляється на новий розгляд до
відповідного головного управління ДФС в області, місті Києві, рішення якого оскаржується.
При цьому перебіг строків розгляду скарги,
встановлених цим Порядком, починається з
дня одержання таким територіальним конт
ролюючим органом рішення про направлення
скарги на новий розгляд за формою згідно з
додатком 3 до цього Порядку.
6. Рішення ДФС, прийняте за розглядом скарги,
може бути оскаржене в судовому порядку.
IV. Розгляд скарг
1. Контролюючий орган, який розглядає
скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний
прийняти вмотивоване рішення та надіслати
його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання
скарги, на адресу платника єдиного внеску
поштою з повідомленням про вручення або
надати йому під підпис. Якщо протягом цього
строку вмотивоване рішення контролюючим
органом не надсилається платнику єдиного
внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску.
2. Скарга на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, подана
з дотриманням порядку і строків, визначених
п. 3 розділу II та п. 1 розділу III цього Порядку,
зупиняє строки їх сплати до винесення рішення
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контролюючим органом вищого рівня або дня
набрання судовим рішенням законної сили.
Строки сплати фінансових санкцій також
призупиняються до дня набрання рішенням суду
законної сили в разі оскарження платником
вимоги, якщо накладення фінансових санкцій
пов’язано з її виникненням або несвоєчасною
сплатою суми недоїмки.
У разі якщо останній день строків, зазначених
у п. 1 цього розділу, припадає на вихідний або
святковий день, останнім днем таких строків
вважається перший наступний робочий день.
3. Скарга, подана з порушенням порядку і
строків, визначених п. 3 розділу II та п. 1 розділу III цього Порядку, а також відкликана відповідно до цього Порядку, не підлягає розгляду
контролюючими органами, про що виноситься
рішення про залишення скарги без розгляду та
робиться відмітка в журналі реєстрації скарг.
4. Контролюючий орган при розгляді скарги
перевіряє законність і обґрунтованість винесення вимоги або рішення, що оскаржується,
і приймає одне з таких рішень:
— залишає вимогу або рішення, що оскаржується, без змін, а скаргу — без задоволення;
— скасовує в певній частині вимогу або
рішення, що оскаржується, не задовольняє
скаргу в певній частині;
— скасовує в повному обсязі вимогу або
рішення, що оскаржується, і задовольняє скаргу;
— направляє скаргу на новий розгляд до відповідного територіального контролюючого органу;
— залишає скаргу без розгляду.
5. У разі скасування вимоги або рішення
контролюючого органу про нарахування пені та
накладення штрафу вони вважаються відкликаними з дня прийняття рішення контролюючим
органом вищого рівня про повне або часткове
задоволення скарги, про що зазначається в
рішенні відповідного контролюючого органу.
6. Рішення, прийняте за розглядом скарги,
може бути менш сприятливе для скаржника, ніж
вимога або рішення, яка(е) оскаржувалася(ося).
У разі збільшення контролюючим органом
суми єдиного внеску, пені та штрафів, які належать до сплати, або недоїмки раніше надіслані
вимоги про сплату недоїмки або рішення про

91

92

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

нарахування пені та накладення штрафу не
відкликаються, а на суму такого збільшення
контролюючим органом надсилається окрема
вимога про сплату недоїмки (рішення про нарахування пені, накладення штрафу).
Збільшена сума вимоги про сплату недоїмки, штрафу та пені повинна бути сплачена
або може бути оскаржена скаржником із застосуванням строків, визначених цим Порядком,
до контролюючого органу вищого рівня.
V. Рішення за розглядом скарги
1. Рішення за розглядом скарги приймає
керівник контролюючого органу або його заступник відповідно до розподілу функціональних
повноважень.
2. Рішення про результати розгляду скарги
(додаток 4) оформлюється відповідно до вимог
законодавства про мови. Рішення складаються
зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.
Рішення оформлюється на бланку конт
ролюючого органу, який розглядав скаргу.
У вступній частині рішення зазначаються:
повне найменування юридичної особи, код
ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер платників єдиного внеску, який присвоюється інвесторам
(операторам) за угодою про розподіл продукції,
дипломатичним представництвам і консульським
установам іноземних держав, прізвище, ім’я, по
батькові посадової особи, яка подала скаргу;
прізвище, ім’я, по батькові громадянина або
фізичної особи — підприємця, реєстраційний
номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовились
від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку
в паспорті; відомості про предмет оскарження,
якого стосується скарга; дата прийняття скарги до
розгляду (дата і номер зазначаються за даними
журналу реєстрації вхідної кореспонденції).
Описова частина рішення повинна містити
перелік документів, які були взяті до уваги при
розгляді скарги, дату і номер акта перевірки
або вимоги про сплату недоїмки або оскар-
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жуваного рішення, стисле викладення вимог
і клопотання особи, яка подала скаргу.
У мотивувальній частині рішення мають бути
наведені результати дослідження матеріалів
скарги та докази, на яких ґрунтуються виснов
ки посадової особи контролюючого органу,
яка розглядала скаргу, а також посилання на
конкретні пункти та статті законів України та
інших нормативно-правових актів, якими обґрунтовано прийняте рішення.
Резолютивна частина рішення повинна містити
висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні скарги.
У рішенні також зазначається, що в разі незгоди
особи, яка подала скаргу, з прийнятим рішенням,
воно може бути оскаржене до контролюючих органів вищого рівня (із зазначенням строку такого
оскарження) або в судовому порядку.
3. У разі повного або часткового задоволення скарги в рішенні даються розпорядження
контролюючому органу, рішення якого скасовано
повністю або в певній частині, про вчинення
відповідних дій.
4. Перший примірник рішення, прийнятого
за результатами розгляду скарги контролюючим органом, після зазначення реєстраційного
номера вихідної кореспонденції надсилається
(вручається) скаржнику.
Рішення вважається надісланим (врученим)
юридичній особі або відокремленому підрозділу, якщо його передано службовій особі цього
скаржника під підпис або надіслано листом з
повідомленням про вручення.
Рішення вважається надісланим (врученим)
скаржнику, який є фізичною особою, якщо його
вручено особисто такій фізичній особі або її
законному представникові під підпис чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання
або останнім відомим її місцезнаходженням з
повідомленням про вручення.
Якщо скаржник на день надсилання йому
контролюючим органом рішення не повідомив
в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця проживання), рішення вважається
належним чином врученим навіть у разі його
повернення як такого, що не знайшло адресата,
або за закінченням строку зберігання.
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5. Другий примірник рішення, прийнятого за
результатами розгляду скарги контролюючим
органом, надсилається територіальному контролюючому органу за місцем реєстрації скаржника
(передається структурному підрозділу (працівнику), до повноважень якого входить підготовка
вимог про сплату недоїмки) для виконання
(вчинення установлених законодавством дій) і
зберігається у справі з матеріалами розгляду
скарги, які долучаються до справи скаржника.
6. Третій примірник рішення, прийнятого контролюючим органом за розглядом скарги, залишається в цьому контролюючому органі і зберігається
у справі з матеріалами розгляду скарги.
7. Якщо вмотивоване рішення за скаргою
не надсилається скаржнику протягом строку,
встановленого для розгляду його скарги, така
скарга вважається повністю задоволеною на
користь скаржника з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.
VI. Прикінцеві положення
1. Процедура оскарження відповідно до
цього Порядку закінчується:
— останнім днем строку, передбаченого п. 3
розділу II та п. 1 розділу III цього Порядку для
подання скарги про перегляд рішення (вимоги)
контролюючого органу, у разі якщо така скарга
не була подана в зазначений строк;
— днем отримання скаржником рішення контролюючого органу про повне задоволення скарги;
— днем отримання контролюючим органом
повернутого першого примірника рішення як
такого, що не знайшло адресата, або за закінченням строку зберігання.
2. Платник єдиного внеску зобов’язаний
самостійно сплатити узгоджену суму недоїмки (суми пені, штрафів) протягом десяти
календарних днів після отримання рішення за
результатом розгляду скарги.
3. Особа, яка подала скаргу на рішення
контролюючого органу, має право:
— бути присутньою при розгляді матеріалів
скарги, про що зазначає в цій скарзі. Повідом
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лення контролюючого органу надсилається
(вручається) скаржнику рекомендованим листом
з повідомленням про вручення або особисто під
підпис, складається у письмовій формі, відповідним чином підписується та у випадках, передбачених законодавством, завіряється печаткою
такого органу. У повідомленні зазначаються
підстави запрошення, дата і час, на який запрошується скаржник, а також місцезнаходження
контролюючого органу, який розглядає скаргу;
— особисто викласти аргументи особі, яка
розглядає скаргу, та брати участь у розгляді
поданої скарги;
— ознайомитися з матеріалами перевірки;
— подавати додаткові матеріали;
— користуватися послугами представника;
— одержувати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
— висловлювати усно або письмово вимогу
щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
— відкликати подану скаргу в будь-який
час до прийняття рішення за результатами
розгляду скарги.
Відкликання скарги проводиться за письмовою заявою особи, яка подала скаргу.
4. Структурні підрозділи (працівники) конт
ролюючих органів, уповноважені розглядати
скарги на вимоги та рішення, зазначені в п. 1
розділу I цього Порядку, мають право одержувати у встановленому порядку від посадових
осіб контролюючих органів документи, довідки, розрахунки, пояснення та інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на них
завдань, а також залучати до розгляду скарг
(за згодою керівника) інші структурні підрозділи (працівників) контролюючих органів та
отримувати висновки з питань, що стали предметом оскарження.
5. Ведення обліку скарг покладається на
структурні підрозділи (працівників) контролюючих органів, уповноважені(их) керівниками
цих органів.
6. Скарги та матеріали, що засвідчують обставини справи, зберігаються протягом 5 років.

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Лист
від 14.12.2015 р. № 3338/9/02-32-17-00
Щодо сплати ЄСВ на суму виплати
за листком непрацездатності звільненому працівнику
Головне управління ДФС у Вінницькій області розглянуло звернення <...> щодо порядку
нарахування та виплати за листком непрацездатності, у разі якщо його надано підприємству
після звільнення працівника, а також порядку
нарахування та сплати єдиного внеску в такому
випадку та в межах компетенції повідомляє
наступне.
Згідно з п. 52.5 ст. 52 Кодексу контролюючі
органи мають право надавати консультації
виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.
Відповідно до абзацу другого п. 10 ст. 40
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) не допускається звільнення працівника
з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу в період його тимчасової непрацездатності.
Якщо працівник звільняється за угодою
сторін (п. 1 частини першої ст. 36 КЗпП), то
згідно зі ст. 116 цього Кодексу при звільненні
працівника виплата всіх сум, що належить
йому від підприємства, установи, організації,
провадиться в день звільнення.
У разі захворювання працівника (який
звільняється за угодою сторін) напередодні
звільнення у підприємства немає можливості
провести з ним остаточний розрахунок, але
це не позбавляє працівника права на оплату
листка непрацездатності. Якщо працівник у
день звільнення не працював, то зазначені суми
мають бути виплачені не пізніше наступного
дня після пред’явлення звільненим працівником
вимоги про розрахунок (ст. 116 КЗпП).
Правове регулювання надання допомоги по
тимчасовій непрацездатності застрахованим
особам здійснюється відповідно до норм Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.

№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105) у редакції
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці»
від 28.12.2014 р. № 77-VII.
Статтею 19 Закону № 1105 визначено,
що право на матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності мають
застраховані громадяни України, іноземці,
особи без громадянства та члени їх сімей, які
проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода
на обов’язковість якого надана Верховною
Радою України.
Це право виникає з настанням страхового
випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не
передбачено законом.
Відповідно до частини другої ст. 22 Закону
№ 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві
та професійним захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування України
(далі — Фонд) застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь
період до відновлення працездатності або до
встановлення медико-соціальною експертною
комісією (далі — МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше
встановленої групи інвалідності) незалежно
від звільнення застрахованої особи в період
втрати працездатності, у порядку та розмірах,
встановлених законодавством.
Згідно з частиною першою ст. 31 цього Закону підставою для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності є виданий у вста-
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новленому порядку листок непрацездатності.
Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України (частина друга
ст. 22 Закону № 1105).
Працівнику, якого вже звільнено, необхідно
надати листок непрацездатності, інакше підприємство не має підстав для нарахування та
виплати лікарняних. У такому випадку оплату
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
працівнику нарахують і виплатять не в день
звільнення, а пізніше.
Допомогу з Фонду буде виплачено тільки
після надходження на окремий рахунок суми
коштів, зазначених у заяві-розрахунку. Підприємство після надходження коштів виплачує їх
звільненому працівнику.
З огляду на зазначене виплата лікарняних
після дати звільнення працівника не порушує
вимог ст. 116 КЗпП, але виплатити нараховані
лікарняні підприємство зобов’язане в найближчий після нарахування день для виплати
заробітної плати, а допомогу з Фонду — після
надходження коштів на рахунок.
Згідно з абзацом сьомим частини першої
ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI
Перший заступник начальника
ГУ ДФС у Вінницькій області
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(далі — Закон про ЄСВ) платниками єдиного
внеску є, зокрема, підприємства, установи,
організації, які використовують найману працю, та органи, які виплачують допомогу по
тимчасовій непрацездатності відповідно до
законодавства для осіб, зазначених, зокрема,
у п. 11 частини першої цієї статті.
Базою нарахування єдиного внеску для
платників, зазначених в абзаці сьомому частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, є, зокрема,
суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок
коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій
непрацездатності.
Відповідно до загальних положень цього
Закону страхувальники — це роботодавці
та інші особи, які відповідно до цього Закону
зобов’язані сплачувати єдиний внесок.
Застрахована особа — це фізична особа,
яка відповідно до законодавства підлягає
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/
або за яку сплачується чи сплачувався в установленому законом порядку єдиний внесок.
Після звільнення працівника підприємство
не несе обов’язку страхувальника, а відповідно
і платника страхових внесків.
Отже, особам, яким після звільнення нараховано допомогу по тимчасовій непраце
здатності, єдиний внесок на зазначені суми
не нараховується.
Р. В. Осмоловський

95

96
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Кількість днів
Календарні дні — 31
Робочі дні — 22
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 1 (8)
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 9

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 175,0
39-годинному робочому тижні — 171,6
36-годинному робочому тижні — 158,4

Березень 2016 р.
1 березня, вівторок
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2016 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за січень 2016 р.

4 березня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за лютий
2016 р.

21 березня, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за лютий
2016 р.
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати

(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування до органів доходів і зборів
(ф. № Д4 (місячна)) за лютий 2016 р.

28 березня, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за лютий 2016 р.

30 березня, середа
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий 2016 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за лютий 2016 р.
Закінчується строк подання до Фонду соціального захисту інвалідів:
Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за ф. № 10-ПІ (річна, поштова)

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

Неполный расчет с работником:
действия предприятия

С. 32

Руководитель без зарплаты:
возможно ли? С. 30
Повышенные суточные:
налогообложение С. 64
Отчетность по ЕСВ:
заполнение и исправление ошибок

С. 76

Корректировка зарплаты
за 2015 год С. 81
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

